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1 WprowadzenieTeoria potenjaªu jest dziaªem matematyki wywodz¡ym si� z XIX-wieznyh bada« nadklasyznymi teoriami pola grawitayjnego i pola elektrostatyznego. Zakªadaªy one, »esiªy podstawowyh oddziaªywa« mi�dzy iaªami �zyznymi mog¡ zosta¢ opisane za po-mo¡ tzw. potenjaªów. Termin ten okre±la funkje u speªniaj¡e równanie Poissona
−∆u = ρ, w którym ∆ = ∂2

∂x2 + ∂2

∂y2 + ∂2

∂z2 jest operatorem Laplae'a, a ρ jest g�sto±i¡masy lub ªadunku elektryznego, w zale»no±i od rozwa»anego pola. Nat�»enie pola,zyli siªa wywierana na z¡stk� o jednostkowej masie (lub na elementarny ªadunek), jestw tej teorii opisana gradientem potenjaªu ∇u = (∂u
∂x

, ∂u
∂y

, ∂u
∂z

). W obszarze pozbawionymmasy lub ªadunku, potenjaª jest funkj¡ harmonizn¡, tzn. speªnia równanie Laplae'a
∆u = 0. Badanie potenjaªów i funkji harmoniznyh byªo wi� dla XIX-wieznyhnaukowów studiowaniem natury siª �zyznyh.Obenie wiadomo, »e wspomniane wy»ej klasyzne teorie nie oddaj¡ ±i±le harakteruoddziaªywa«. Rozbie»no±i z obserwajami s¡ wyra¹ne przede wszystkim przy zjawiskahzahodz¡yh w bardzo maªej lub bardzo du»ej skali. W pierwszym przypadku dokªad-niejsze wyniki daje kwantowa teoria pola. Do zagadnie« makroskopowyh stosowanapowinna by¢ ogólna teoria wzgl�dno±i, która stwierdza m.in., »e przestrze« euklidesowanie jest dokªadnym modelem wszeh±wiata1. Idee z klasyznej teorii potenjaªu s¡ jednakwi¡» u»ytezne, z jednej strony jako dobre przybli»enie przy zagadnieniah dotyz¡yh�przei�tnej� skali, z drugiej za± jako wzór i inspiraja dla nowszyh, bardziej skompliko-wanyh teorii.Klasyzna teoria potenjaªu jest ponadto bardzo atrakyjna z matematyznegopunktu widzenia i by¢ mo»e dlatego staªa si� wa»n¡ dziedzin¡ matematyki teoretyz-nej. Dodatkowym impulsem do jej rozwoju byªa obserwaja Shizuo Kakutaniego z 1944roku [56, 57℄, w której funkje harmonizne powi¡zane zostaªy z ruhem Browna. Toodkryie pozwoliªo równie» zastosowa¢ niezwykle silne twierdzenia rahunku prawdopo-dobie«stwa i teorii proesów Markowa.Równolegle z szybkim rozwojem klasyznej teorii potenjaªu, tj. dziedziny zajmuj¡-ej si� potenjaªami Newtona, funkjami harmoniznymi i pó¹niej tak»e ruhem Browna,powstawaªa abstrakyjna teoria potenjaªu. Jej elem jest wyodr�bnienie tyh wyni-ków, które nie zale»¡ od postai potenjaªu Newtona, lez od jego ogólnyh wªasno±i.Jednym z najistotniejszyh przykªadów tej ogólnej teorii s¡ tzw. potenjaªy Riesza lub
α-potenjaªy, wprowadzone przez Marela Riesza w 1938 roku [72℄. W trójwymiarowejprzestrzeni potenjaª Newtona z¡stki o jednostkowej masie maleje odwrotnie proporjo-nalnie do odlegªo±i od z¡stki, za± potenjaª Riesza � proporjonalnie do jej pewnejuªamkowej pot�gi. Jest to wi� naturalne uogólnienie potenjaªu Newtona. Ponadtowi¡»e si� ono z symetryznymi proesami stabilnymi, zyli proesami Markowa uogólnia-j¡ymi ruh Browna i pod wieloma wzgl�dami do niego podobnymi. Stanowi to dosta-tezn¡ motywaj�, by rozwija¢ teori� α-potenjaªu na wzór klasyznej teorii potenjaªu.Celem opisywanej tu pray doktorskiej jest przede wszystkim uogólnienie niektóryh zna-nyh ju» wyników teorii α-potenjaªu na przypadek zbiorów nieogranizonyh b¡d¹ onieregularnym brzegu.Podstawow¡ ró»ni¡ mi�dzy ruhem Browna a pozostaªymi symetryznymi proesamistabilnymi dotyzy i¡gªo±i trajektorii proesów. Ruh Browna, zyli symetryzny pro-1Warto zauwa»y¢, »e nie jest znana teoria poprawnie opisuj¡a jednoze±nie zaganienia makroskali imikroskali, a wi� ª¡z¡a ogóln¡ teori� wzgl�dno±i i mehanik� kwantow¡. Jej poszukiwanie jest jednymz wyzwa« wspóªzesnej �zyki. 2



es stabilny o indeksie stabilno±i 2, jest dyfuzj¡, a wi� prawie na pewno jego trajektories¡ i¡gªymi funkjami zasu. Pozostaªe symetryzne proesy stabilne odpowiadaj¡ indek-som stabilno±i α z przedziaªu (0, 2) i s¡ proesami skokowymi, z prawdopodobie«stwemjeden zbiór punktów niei¡gªo±i ih trajektorii jest g�sty w [0,∞). Przekªada si� to nabrak lokalno±i w teorii α-potenjaªu. W klasyznym przypadku, aby stwierdzi¢ zy po-tenjaª jest harmonizny na danym obszarze, wystarzy zna¢ warto±i potenjaªu na tymobszarze. To samo dotyzy problemu wyznazenia ªadunku lub masy odpowiadaj¡ejdanemu potenjaªowi Newtona. Analogizne stwierdzenia nie s¡ jednak prawdziwe, gdyrozwa»amy potenjaªy Riesza inne od potenjaªu Newtona oraz poj�ie α-harmonizno±i.Ta ró»nia z jednej strony utrudnia uogólnianie twierdze« o potenjaªah, za± z drugiejumo»liwia stosowanie nowyh metod, wykorzystuj¡yh nielokalno±¢ teorii α-potenjaªu.W poni»szym opraowaniu przedstawione s¡ wyniki w teorii α-potenjaªu prezentu-j¡e oba wspomniane wy»ej aspekty nielokalno±i. Niektóre wyniki s¡ du»o sªabsze odklasyznyh odpowiedników, dotyzy to m.in. warto±i wªasnyh i funkji wªasnyh póª-grup proesu Cauhy'ego na odinku z pray [III℄. Inne twierdzenia s¡ ogólniejsze ni» wklasyznej teorii, np. brzegowa nierówno±¢ Harnaka i twierdzenie o reprezentaji Mar-tina z pray [I℄ lub oszaowania pierwszej funkji wªasnej póªgrup stabilnyh z pray [IV℄nie wymagaj¡ zaªo»e« dotyz¡yh regularno±i brzegu zbioru.2 Podstawowe poj�iaTen rozdziaª jest krótkim wprowadzeniem do teorii potenjaªu proesów α-stabilnyh. Po-ni»ej zde�niowane s¡ poj�ia matematyzne, które wykorzystane s¡ w pray doktorskiej,i przytozone s¡ ih najwa»niejsze wªasno±i.Przez C oznazamy dodatni¡ staª¡ zale»n¡ od parametrów wypisanyh w indeksiedolnym. Dla uproszzenia pomijamy zale»no±¢ od wymiaru d i parametru α, przyjmuj¡,»e ka»da staªa zale»y od tyh wielko±i. Ka»dy symbol C oznaza¢ mo»e inn¡ staª¡, awi� np. f1 ≤ Cf2 ≤ Cf3 oznaza w istoie, »e istniej¡ dwie staªe c1 i c2 takie, »e
f1 ≤ c1f2 ≤ c2f3. Porównywalno±¢ funkji oznazamy symbolem �≍�. Zapis f ≍ Cgoznaza zatem, »e f ≤ Cg i g ≤ Cf .Miar� Lebesgue'a zbioru borelowskiego E ⊂ R

d oznazamy |E|. Odlegªo±¢ euklide-sow¡ mi�dzy punktami x, y ∈ R
d oznazamy |x− y|. Je±li B i D s¡ zbiorami otwartymi,to zapis B⋐D oznaza, »e B jest zwartym podzbiorem D.2.1 Potenjaªy RieszaDowody podanyh poni»ej wªasno±i potenjaªów Riesza oraz dodatkowe informaje naten temat mo»na znale¹¢ w monogra�i Landko�a [65℄. Nieh d ≥ 1 oznaza wymiarprzestrzeni euklidesowej R

d. Wprowad¹my nast�puj¡e staªe:
Ad,γ =

Γ(d−γ

2
)

2γπ
d
2 |Γ(γ

2
)|

gdy γ 6= d,
Ad,γ = −

1

π
gdy γ = d,gdzie |γ| ∈ (0, 2]. Je±li α ∈ (0, 2] oraz d > α, okre±lamy j¡dro potenjaªu Riesza wzo-rem U(x) = Ad,α|x|

α−d. Potenjaªem Riesza nieujemnej miary borelowskiej µ na R
d3



nazywamy funkj�:
Uµ(x) =

∫

U(y − x)µ(dx) =

∫

Ad,αµ(dx)

|y − x|d−α(dopuszzamy warto±i niesko«zone). Operator potenjaªu Riesza U mo»na równie» opi-sa¢ przez transformat� Fouriera, dla miar sko«zonyh µ zahodzi (Uµ)̂ (ξ) = |ξ|−αµ̂(ξ).Dla α = 2 funkja u jest j¡drem potenjaªu Newtona, a Uµ jest potenjaªem Newtonamasy, której rozkªad opisany jest przez miar� µ2. Je±li µ ma i¡gª¡ funkj� g�sto±i ρ,to Uµ jest klasy C2(Rd) i zahodzi −∆Uµ(x) = ρ(x). Ponadto −∇Uµ jest wektoremsiªy dziaªaj¡ej na z¡stk� o elementarnej masie poªo»on¡ w punkie x. Ozywi±ie te�zyzne interpretaje odpowiadaj¡ przypadkowi przestrzeni trójwymiarowej, w którejj¡dro potenjaªu Newtona ma posta¢ U(x) = 1
4π
|x|−1.Caªka potenjaªu Riesza miary µ wzgl�dem niej samej nazywana jest energi¡ Rieszamiary µ:

E(µ) =

∫ ∫

U(y − x)µ(dx)µ(dy) =

∫ ∫

Ad,αµ(dx)µ(dy)

|y − x|d−α
.Wklasyznym przypadku, tj. dla potenjaªu Newtona, wielko±¢−E(µ) odpowiada energiipotenjalnej ukªadu masy opisanego miar¡ µ. Praa potrzebna do przesuni�ia mas tak,aby ih rozkªad zmieniª si� z µ na µ′, wyra»a si� wzorem E(µ) − E(µ′).Odwrotno±¢ in�mum energii Riesza miar probabilistyznyh skupionyh na pewnymustalonym zbiorze borelowskim E nazywa si� pojemno±i¡ Riesza zbioru E i oznaza

Cap(E). Gdy ka»da niezerowa miara skupiona na E ma niesko«zon¡ energi� Riesza,przyjmujemy Cap(E) = 0, za± E nazywamy zbiorem polarnym. Poj�ie to odgrywawa»n¡ rol� w teorii potenjaªu.2.2 Symetryzne proesy stabilne a potenjaªy RieszaPoj�iom zde�niowanym w poprzenim podrozdziale mo»na nada¢ interpretaj� probabili-styzn¡ za pomo¡ symetryznyh proesów stabilnyh. Stosujemy standardowe oznaze-nia teorii proesów Markowa, a wi� zakªadamy, »e (Xt : t ≥ 0) jest rodzin¡ zmiennyhlosowyh na pewnej przestrzeni mierzalnej, na której okre±lona jest rodzina prawdopo-dobie«stw (Px : x ∈ R
d). Miara Px odpowiada proesowi startuj¡emu z punktu x,warto±¢ ozekiwana wzgl�dem Px oznazana jest przez Ex. Czasem dla wygody piszemy

X(t) zamiast Xt.Monogra�a Dynkina [46℄ zawiera wykªad ogólnej teorii proesów Markowa. Teoriapotenjaªu w uj�iu probabilistyznym i analityznym przedstawiona jest w ksi¡»eBliedtnera i Hansena [18℄. Dobrym ¹ródªem informaji o proesah Lévy'ego jest ksi¡»kaSato [73℄. Wi�ej o teorii potenjaªu symetryznyh proesów stabilnyh mo»na znale¹¢w artykuªah Bogdana i Byzkowskiego [24, 26℄.Symetryzny proes α-stabilny w R
d to proes stohastyzny (Xt) o warto±iah w R

dspeªniaj¡y nast�puj¡e warunki:(a) (Xt) jest proesem Lévy'ego, tzn. rozkªad proesu (Xt) wzgl�dem Px jest taki sam,jak rozkªad (Xt + x) wzgl�dem P0, Px(X0 = x) = 1, przyrosty (Xt) s¡ jednorodne2Gdy rozwa»any jest potenjaª ªadunku elektryznego, zasadne jest równie» rozwa»anie miar znako-wanyh. 4



w zasie i niezale»ne, a prawie na pewno3 trajektorie Xt s¡ prawostronnie i¡gªymifunkjami t i posiadaj¡ lewostronne granie dla ka»dego t ≥ 0;(b) Dla wszystkih t > 0 funkja harakterystyzna Xt wzgl�dem rozkªadu P0 maposta¢ E0 exp(i 〈Xt, ξ〉) = exp(−t|ξ|α).Parametr α mo»e przyjmowa¢ warto±i z zakresu (0, 2]. Dla α = 2 okazuje si�, »e prawiewszystkie trajektorie (Xt) s¡ i¡gªe, a Xt ma symetryzny wielowymiarowy rozkªad nor-malny o ±redniej 0 i warianji 2t. Oznaza to, »e (X t
2
) jest ruhem Browna. Dla wygodyproes (Xt), ró»ni¡y si� od (X t

2
) jedynie skal¡ zasu, równie» nazywamy ruhem Browna.Je±li α < 2, dla ka»dego ustalonego t prawie na pewno trajektorie (Xt) s¡ i¡gªe w t, lezrównie» prawie na pewno zbiór punktów niei¡gªo±i trajektorii (Xt) jest g�sty w [0,∞).Z warunku (b) wynika, »e zmiene cXt i Xcαt maj¡ ten sam rozkªad wzgl�dem P0.T� wªasno±¢ nazywa si� α-stabilno±i¡ proesu. Ponadto rozkªad P0 zmiennej Xt jestsymetryzny, tzn. jest niezmiennizy na ortogonalne przeksztaªenia R

d.Z proesem (Xt) zwi¡zana jest naturalna prawostronnie i¡gªa �ltraja Ft =
⋂

ε>0 σ {Xs : 0 ≤ s ≤ t + ε}. Zbiór jest mierzalny wzgl�dem σ-iaªa Ft0 , je±li da si� goopisa¢ za pomo¡ trajektorii proesu (Xt) do hwili t0 + ε dla dowolnego ε > 0. Pod-kre±lmy, »e jest to σ-iaªo istotnie wi�ksze od σ-iaªa generowanego przez zmienne Xt dohwili t0.Zdarzenie {τD = 0}, gdzie τD = inf {t > 0 : Xt /∈ D} jest zasem pierwszego wyj±iaze zbioru otwartego D, jest mierzalne wzgl�dem F0. Gdy X0 ∈ ∂D, to aby stwierdzi¢,zy τD = 0, potrzeba pewnej minimalnej informaji o trajektorii (Xt) dla t > 0. Oznazato, »e {τD = 0} nie jest mierzalny wzgl�dem σ {X0}, o potwierdza uwag� z poprzedniegoakapitu o ±isªym zawieraniu si� σ-iaª w przypadku t0 = 0.Okazuje si�, »e wszystkie zdarzenia mierzalne wzgl�dem F0 zahodz¡ z prawdopodo-bie«stwem zero lub jeden � jest to tzw. prawo 0-1 Blumenthala. W szzególno±i istotnejest dla nas, »e {τD = 0} ma t� wªasno±¢.Rozkªad Xt wzgl�dem Px jest absolutnie i¡gªy wzgl�dem miary Lebesgue'a. Funkjag�sto±i jest postai pt(y − x), gdzie pt jest funkj¡ o transformaie Fouriera exp(−t|ξ|α).Wiadomo, »e pt jest funkj¡ analityzn¡. Gdy α = 2, pt(x) = (4πt)−
d
2 exp(− |x|2

4t
), awi� Xt ma wielowymiarowy rozkªad normalny. Jawny wzór istnieje jeszze tylko dla

α = 1, wówzas pt(x) = Γ(d+1
2

)π− d+1

2 t(t2+|x|2)−
d+1

2 (jest to tzw. wielowymiarowy rozkªadCauhy'ego). W ogólnym przypadku dla α < 2 zahodzi pt(x) ≍ C min(t−
d
α , t|x|−d−α)dla

x ∈ R
d i t > 0 [47℄.Z proesem (Xt) zwi¡zana jest póªgrupa operatorów przej±ia Ptf(x) = Exf(Xt) =

f ∗ pt(x), dziaªaj¡a na odpowiedniej przestrzeni funkyjnej, np. L2(Rd) lub C0(R
d). Dla

λ ≥ 0 i tyh funkji f , dla któryh poni»sza aªka istnieje, okre±la si� operator4:
Uλf(x) = Ex

∫ ∞

0

e−λtf(Xt)dt =

∫ ∞

0

e−λtPtf(x)dt =

∫

Uλ(y − x)f(y)dy ,gdzie Uλ(x) =
∫ ∞

0
e−λtpt(x)dt. Operatory Uλ mo»emy rozszerzy¢ na przestrze« nieujem-nyh miar borelowskih wzorem Uλµ(x) =

∫

Uλ(y − x)µ(dy).3Mówi¡, »e zdarzenie A zahodzi prawie na pewno, mamy na my±li, »e Px(A) = 1 dla wszystkih
x ∈ R

d.4Operator Uλ jest nazywany operatorem λ-potenjaªu dla proesu (Xt). Nie stosujemy tej nazwy,aby unikn¡¢ kon�iktu z wprowadzonym poj�iem α-potenjaªu.5



Gdy λ > 0, funkja Uλ(x) jest sko«zona dla x 6= 0. Je±li za± λ = 0, to U0(x) = U(x)jest j¡drem potenjaªu Riesza, gdy α < d, oraz U0(x) = ∞ w przeiwnym przypadku.Oznaza to, »e gdy α < d, to U0, zyli operator potenjaªu proesu (Xt), jest operatorempotenjaªu Riesza. W szzególno±i je±li α = 2, d ≥ 3, to U0 jest klasyznym operatorempotenjaªu Newtona.Funkja U0 opisuje przestrzenny rozkªad zasu sp�dzanego ±rednio przez proes (Xt).Dokªadniej, ∫

E
U0(y−x)dy jest warto±i¡ ozekiwan¡ wzgl�dem Px ilo±i zasu (w sensiemiary Lebesgue'a) sp�dzonego przez trajektorie (Xt) w zbiorze E.Przypomnijmy, »e w przypadku α < d zbiór E jest polarny, je±li ∫

Uµ(x)µ(dx) = ∞dla wszystkih niezerowyh miar µ niesionyh przez E. Okazuje si�, »e warunek
∫

Uλµ(x)µ(dx) = ∞ nie zale»y od λ ≥ 0. Pozwala to zde�niowa¢ polarno±¢ tak»e gdy
α ≥ d: mówimy, »e zbiór E jest polarny, je±li ∫

U1µ(x)µ(dx) = ∞ dla wszystkih nieze-rowyh miar µ niesionyh przez E.Gdy α > d, u1 jest funkj¡ ogranizon¡, wi� ka»da sko«zona miara ma sko«zon¡energi�. Dlatego »aden niepusty zbiór nie jest polarny. Dla dowolnego α zbiory polarnemaj¡ zerow¡ miar� Lebesgue'a. Jest tak dlatego, »e miara Lebesgue'a obi�ta do zbioru
E o sko«zonej mierze, ma zawsze sko«zon¡ energi�.Polarno±¢ zbioru mo»na interpretowa¢ nast�puj¡o. Nieh tak jak powy»ej τE b�dziezasem pierwszego wyj±ia z borelowskiego zbioru E, τE = inf {t > 0 : Xt /∈ E}. Wówzaszbiór E jest polarny, je±li Px(τEc = ∞) = 1 dla wszystkih x ∈ R

d. Innymi sªowypolarno±¢ E oznaza, »e proes (Xt) prawie na pewno omija zbiór E.W przypadku α > d ju» pojedy«ze punkty s¡ zbiorami niepolarnymi. Wobe powy»-szej uwagi oznaza to, »e prawie na pewno (Xt) przyjmuje wszystkie mo»liwe warto±i z
R

d niesko«zenie wiele razy. Proesy o tej wªasno±i nazywane s¡ punktowo rekurenyj-nymi. Z drugiej strony, gdy α ≤ d, zbiory jednoelementowe s¡ polarne, a wi� (Xt) niejest punktowo rekurenyjny, zyli prawie na pewno proes (Xt) omija dowolny ustalonypunkt.Gdy α ≥ d, u0 jest stale niesko«zone, a wi� ∫ ∞

0

∫

E
pt(y−x)dydt = ∞ dla wszystkih

x ∈ R
d i dowolnego zbioru E dodatniej miary Lebesgue'a. Oznaza to, »e prawie napewno zahodzi niesko«zenie wiele spo±ród zdarze« An =

{

∃t∈[n,n+1)Xt ∈ E
}, a wi�proes (Xt) prawie na pewno odwiedza E niesko«zenie wiele razy. T� wªasno±¢ proesunazywamy rekurenyjno±i¡. Je±li za± α < d, to analogiznie ∫ ∞

0

∫

E
pt(y−x)dydt < ∞, oile E ma sko«zon¡ miar�, a wi� prawie na pewno zahodzi sko«zenie wiele zdarze« An.Oznaza to, »e |Xt| → ∞ z prawdopodobie«stwem 1, zyli proes (Xt) jest tranzytywny.W szzególno±i ruh Browna jest punktowo rekurenyjny na prostej (d = 1), reku-renyjny, lez nie punktowo rekurenyjny na pªaszzy¹nie (d = 2) oraz tranzytywny wprzestrzeniah o najmniej trójwymiarowyh, a wi� równie» w najbardziej interesuj¡ymz �zyznego punktu widzenia przypadku d = 3.2.3 Funkje harmonizne, zagadnienie Dirihleta i ruh BrownaW tym podrozdziale przedstawiony jest klasyzny zwi¡zek mi�dzy funkjami harmoniz-nymi i ruhem Browna. Stanowi on motywaj� poj�ia α-harmonizno±i opisanego wnast�pnej z�±i.Jak ju» zostaªo stwierdzone, funkj� f nazywamy harmonizn¡ w otwartym zbiorze D,je±li f jest klasy C2 w D oraz ∆f(x) = 0 dla wszystkih x ∈ D, gdzie ∆ = ∂2

∂x2
1

+ ... + ∂2

∂x2
djest operatorem Laplae'a. Warunkiem równowa»nym jest i¡gªo±¢ f w D i nast�puj¡awªasno±¢ warto±i ±redniej: dla ka»dej kuli domkni�tej B(x, r) ⊆ D warto±¢ f(x) jest6



równa ±redniej warto±i f na sferze ∂B(x, r). Ponadto wiadomo, »e warto±¢ f(y) dla
y ∈ B(x, r) wyra»a si� przez aªk� z warto±i f na ∂B(x, r) wzgl�dem miary, którejg�sto±¢ wzgl�dem miary powierzhniowej na sferze ∂B(x, r) jest j¡drem Poissona:

PB(x,r)(y, z) =
1

rωd−1

r2 − |y − x|2

|z − y|d
gdy y ∈ B(x, r), z ∈ ∂B(x, r).Przez ωd−1 oznazamy aªkowit¡ miar� powierzhniow¡ ∂B(0, 1) w R

d. Wzór ten zostaªodkryty (dla d = 2 i d = 3) przez Siméona Poissona na poz¡tku XIX wieku.Rozwa»my ruh Browna (Xt) startuj¡y z x i zatrzymany w hwili wyj±ia z kuli
B(x, r). Z symetrii i i¡gªo±i trajektorii wynika, »e rozkªad X(τB(x,r)) wzgl�dem Pxjest rozkªadem jednostajnym na ∂B(x, r). Zatem f jest harmonizna w D wtedy i tylkowtedy, gdy jest i¡gªa w D i dla ka»dej kuli B = B(x, r), której domkni�ie zawiera si�w D (tzn. B⋐D), zahodzi f(x) = Exf(X(τB)).Co wi�ej, dla dowolnego otwartego B⋐D zahodzi f(x) = Exf(X(τB)) dla wszyst-kih x ∈ D. Ozywi±ie gdy x ∈ D, lez x /∈ B, to τB = 0 prawie na pewno, wi�rozwa»ana równo±¢ jest nietrywialna tylko dla x ∈ B.Gdy B = B(x, r) jest kul¡, powy»sza wªasno±¢ oznaza, »e g�sto±¢ Py-rozkªadu X(τB)wzgl�dem miary powierzhniowej na ∂B jest dana przez j¡dro Poissona PB(y, z). Zapomo¡ ruhu Browna mo»na zatem rozwi¡za¢ zagadnienie Dirihleta w kuli.Gdy D jest ogranizonym obszarem (tj. spójnym zbiorem otwartym), za± f0 funkj¡i¡gª¡ na ∂D, to mo»emy okre±li¢:

f(x) = Exf0(X(τD)) dla x ∈ D. (1)Wówzas f jest i¡gªa i harmonizna w D. Dowodzi si�, »e je±li dla pewnego punktu
x ∈ ∂D zahodzi Px(τD = 0) = 1, to Py-rozkªady X(τD) sªabo zbiegaj¡ do εx gdy y ∈ Dzbiega do x. Z tej wªasno±i wynika i¡gªo±¢ f w x i równo±¢ f(x) = f0(x). Je±li wi�
Px(τD = 0) = 1 dla wszystkih x ∈ ∂D, to f jest rozwi¡zaniem Dirihleta na zbiorze
D z warunkiem brzegowym f0. Ten fakt zostaª po raz pierwszy zaobserwowany przezKakutaniego [56, 57℄.Je±li Px(τD = 0) = 1 dla pewnego x ∈ Dc, to x nazywa si� punktem regularnymdla Dc. Je±li x ∈ D

c, to ozywi±ie x jest regularny dla Dc. Stwierdzenie, »e x jestnieregularny dla Dc oznaza, »e x ∈ Dc i x nie jest regularny dla Dc, a wi� punkty z D nies¡ ani regularne, ani nieregularne dla Dc. Te de�nije stosuje si� dla dowolnego proesuMarkowa, w szzególno±i zatem dla wszystkih symetryznyh proesów stabilnyh, ho¢ozywi±ie poj�ie punktu regularnego zale»y od samego proesu.Dowodzi si�, »e zbiór punktów nieregularnyh dla Dc zawsze ma zerow¡ pojemno±¢Newtona (lub pojemno±¢ Riesza w przypadku proesu α-stabilnego). Oznaza to, »ewzór (1) okre±la rozwi¡zanie Dirihleta, które speªnia warunek brzegowy f(x) = f0(x)oraz warunek i¡gªo±i na brzegu poza by¢ mo»e zbiorem polarnym.W przypadku kul i zbiorów o odpowiednio regularnym brzegu (np. obszarów z brze-giem C1,1, obszarów Lipshitza lub zbiorów κ-grubyh, por. rozdziaª 3.) wszystkie punktybrzegowe s¡ regularne dla Dc. Najprostszym przykªadem punktu nieregularnego dla Dcjest 0 w przypadku zbioru D = B(0, 1) \ {0} w przestrzeni o najmniej dwuwymiarowej.�ródªem zwi¡zku ruhu Browna z funkjami harmoniznymi i potenjaªami Newtonajest to, »e generatorem in�nitezymalnym póªgrupy przej±ia ruhu Browna jest laplasjan.Oznaza to, »e je±li f jest funkj¡ klasy C2(Rd) o ogranizonyh drugih pohodnyh7



z¡stkowyh, to:
Ptf(x) − f(x)

t
→ ∆f(x)jednostajnie wzgl�dem x ∈ R

d. W nast�pnym podrozdziale opisany jest generator in�-nitezymalny póªgrupy przej±ia symetryznego proesu α-stabilnego, tam mo»na znale¹¢równie» wi�ej ogólnyh informaji o generatorah in�nitezymalnyh.2.4 Funkje α-harmonizne i uªamkowy laplasjanNaszym elem jest wprowadzenie poj�ia α-harmonizno±i, które tak miaªoby si� doproesu α-stabilnego (0 < α < 2), jak harmonizno±¢ ma si� do ruhu Browna. Zgodnie zwynikami Kakutaniego, funkje α-harmonizne powinny by¢ swoimi ±rednimi wzgl�demrozkªadu X(τD). Zauwa»my jednak, »e w przypadku proesów skokowyh rozkªad X(τD)nie musi by¢ skupiony na ∂D; w ogólno±i mo»na tylko stwierdzi¢, »e no±nik tego rozkªadujest podzbiorem Dc. Dlatego aby stwierdzi¢, zy funkja f jest α-harmonizna w D,musimy zna¢ warto±i f na aªej przestrzeni R
d.Dla α ∈ (0, 2) nieujemn¡ funkj� f : R

d → [0,∞) nazywamy α-harmonizn¡ wotwartym zbiorze D, je±li dla wszystkih otwartyh B⋐D zahodzi f(x) = Exf(X(τB)),
x ∈ D. T� wªasno±¢ nazywamy wªasno±i¡ warto±i ±redniej wzgl�dem rozkªadu X(τB),lub króej wªasno±i¡ warto±i ±redniej na B, je±li nie prowadzi to do niejednoznazno±i.Je±li f jest α-harmonizna i f(x) = 0 dla wszystkih x /∈ D, to f nazywamy singularnie
α-harmonizn¡. Je±li za± f(x) = Exf(X(τD)) dla wszystkih x ∈ D, to f nazywamyregularnie α-harmonizn¡.Podobnie mo»na zde�niowa¢ harmonizno±¢ funkji wzgl�dem tzw. proesów Hunta,zyli lewostronnie quasi-i¡gªyh proesów maj¡yh mon¡ wªasno±¢ Markowa [18℄. Obiete wªasno±i opisane s¡ poni»ej.Nieujemn¡ zmienn¡ losow¡ τ o warto±iah w [0,∞] nazywa si� zasem Markowa,je±li {τ ≤ t} jest zdarzeniem mierzalnym wzgl�dem Ft dla ka»dego t ≥ 0. Dowodzi si�,»e zas τE pierwszego wyj±ia z dowolnego zbioru borelowskiego E jest zasem Markowa.Ponadto je±li τ1, τ2 s¡ zasami Markowa, to min(τ1, τ2) i max(τ1, τ2) s¡ równie» zasamiMarkowa. Cz�sto wykorzystuje si� ten fakt, gdy τ2 jest nielosowy, tj. τ2 = t dla pewnego
t ≥ 0.Przypomnijmy, »e z prawa 0-1 Blumenthala wynika, »e zdarzenie {τD = 0} zahodziz prawdopodobie«stwem 0 lub 1. Punkt x ∈ Dc nazywamy regularnym dla Dc je±li
Px(τD = 0) = 1 oraz nieregularnym dla Dc, gdy Px(τD = 0) = 0. Ponadto zbiórpunktów nieregularnyh dla Dc jest polarny.Wa»n¡ eh¡ proesu (Xt) jest mona wªasno±¢ Markowa. Oznaza ona, »e je±li τjest prawie na pewno sko«zonym zasem Markowa, rozkªad warunkowy proesu (Xτ+t)pod warunkiem Xτ = x jest taki sam, jak rozkªad (Xt) wzgl�dem Px. Bardziej formalniede�niujemy operator przesuni�ia θτ tak, aby Xt(θτ (ω)) = Xt+τ(ω)(ω) prawie na pewno.Je±li teraz Z jest ogranizon¡ lub nieujemn¡ funkj¡ mierzaln¡ wzgl�dem F∞, to:

Ex(Z ◦ θτ |Fτ) = EX(τ)Z , Fτ = σ {A ∩ {τ ≤ t} : t ≥ 0 , A ∈ Ft} . (2)Mona wªasno±¢ Markowa w kontek±ie teorii potenjaªu stosowana jest z�sto w nast�-puj¡y sposób. Nieh f b�dzie funkj¡ speªniaj¡¡ f(x) = Exf(X(τD)) dla x ∈ D.8



Rozwa»my zbiór otwarty B ⊆ D i okre±lmy τ = τB oraz Z = f(X(τD)). Za-uwa»my, »e skoro zbiór punktów nieregularnyh dla Dc jest polarny, to z prawdopo-dobie«stwem Px jeden X(τB) nie jest punktem nieregularnym dla Dc. Oznaza to, »e
τD ◦ θτB

= τD prawie na pewno, a wi� mona wªasno±¢ Markowa przybiera posta¢
Ex(f(X(τD))|FτB

) = EX(τB)f(X(τD)) = f(X(τB)). Bior¡ warto±¢ ozekiwan¡ Ex obustron, otrzymujemy f(x) = Exf(X(τB)) dla wszystkih x ∈ D. Oznaza to, »e je±li fma wªasno±¢ ±redniej na D, to ma t� wªasno±¢ równie» na ka»dnym podzbiorze otwartymzbioru D. W szzególno±i wynika st¡d, »e funkje regularnie α-harmonizne w D s¡
α-harmonizne w D.Tak jak w przypadku klasyznym, mo»liwy jest inny, bardziej analityzny opis α-harmonizno±i dla α ∈ (0, 2) [18, 46, 65℄. Na moy twierdzenia Hille-Yosidy póªgrupaoperatorów przej±ia (Pt) jest jednoznaznie opisana przez swój generator in�nitezymalny,zde�niowany nast�puj¡o. Zaªó»my, »e operatory Pt dziaªaj¡ na przestrzeni Banaha X;w dalszej z�±i rozwa»amy X równe C0(R

d), L2(Rd) lub L1(Rd). Okre±lamy operatornieogranizony LX wzorami:
Dom(LX) =

{

f ∈ X : lim
tց0

Ptf(x) − f(x)

t
istnieje w normie X

}

,

LXf(x) = lim
tց0

Ptf(x) − f(x)

t
dla f ∈ Dom(Lx) .Dla α = 2 operator LC0(Rd) jest klasyznym laplasjanem, za± LL2(Rd) jest rozszerze-niem laplasjanu na L2(Rd), zde�niowanym np. poprzez transformat� Fouriera wzorem

(LL2(Rd)f )̂ (ξ) = −|ξ|2f̂(ξ). Generator symetryznego proesu stabilnego w przypadku
α < 2 jest tzw. uªamkowym laplasjanem. Zahodzi bowiem (LL2(Rd)f )̂ (ξ) = −|ξ|αf̂(ξ), awi� (−LL2(Rd)) jest nieujemnie okre±lonym operatorem ogranizonym, który jest uªam-kow¡ pot�g¡ (o wykªadniku α

2
) operatora (−∆L2(Rd)). Ponadto podobnie jak w przypadkuklasyznym, je±li tylko α < d, to generator LL2(Rd) jest operatorem odwrotnym do ope-ratora potenjaªu U dziaªaj¡ego na L2(Rd).Je±li α < 2 i f jest funkj¡ i¡gª¡ z dziedziny LC0(Rd), to zahodzi wzór:

LC0(Rd)f(x) = lim
εց0

Ad,−α

∫

B(x,ε)c

f(y) − f(x)

|y − x|d+α
dy . (3)Nieaªkowalna w otozeniu 0 funkja ν(y − x) = Ad,−α|y − x|−d−α jest g�sto±i¡ miaryLévy'ego, która pojawia si� w rozkªadzie Lévy'ego-Chinzyna proesu (Xt). Pozostaªeskªadowe rozkªadu Lévy'ego-Chinzyna, a wi� dryf i z�±¢ gaussowska, w rozkªadzieproesu (Xt) si� nie pojawiaj¡.Wzór (3) pozwala de�niowa¢ generator Lf(x) w punkie x tak»e wtedy, gdy f nienale»y do dziedziny LC0(Rd) (b¡d¹ generatora na innej przestrzeni). Okazuje si�, »e funkja

f jest α-harmonizna w D wtedy i tylko wtedy, gdy f jest i¡gªa w D oraz Lf(x) = 0dla wszystkih x ∈ D.Podstawowa ró»nia mi�dzy poj�iem α-harmonizno±i w D, gdy 0 < α < 2, ipoj�iem harmonizno±i w D polega na tym, »e funkje α-harmonizne musz¡ by¢ okre-±lone na aªej przestrzeni R
d. Wi¡»e si� to z wyst�powaniem skoków w trajektoriahsymetryznego proesu α-stabilnego. Z tego samego powodu zasadne jest rozwa»anie α-harmonizno±i w dowolnym, niekonieznie spójnym zbiorze otwartym. W rozdziale 3.przedstawiony jest kompletny opis funkji α-harmoniznyh w dowolnym zbiorze otwar-tym. Poj�ie α-harmonizno±i w D zostaje tam rozszerzone tak, aby obj¡¢ obiektyb�d¡e funkjami w D i miarami w Dc. 9



2.5 Miara α-harmonizna i α-funkja GreenaTrajektorie symetryznego proesu α-stabilnego nie s¡ lewostronnie i¡gªe, lez dla usta-lonej hwili t prawie na pewno zahodzi limsրt Xs = Xt. Co wi�ej, je±li τn jest nie-malej¡ym i¡giem zasów Markova i τ = limn→∞ τn, to prawie na pewno τ = ∞ lub
X(τn) → X(τ). T� wªasno±¢ nazywa si� zasem lewostronn¡ quasi-i¡gªo±i¡ proesu
(Xt)

5.Je±li Dn jest wst�puj¡ym i¡giem zbiorów otwartyh o sumie D, to ozywi±ie τDn
jestniemalej¡ym i¡giem zasów Markowa. Nieh τ = limn→∞ τDn

. Ozywi±ie τDn
≤ τD,wi� τ ≤ τD. Z drugiej strony wobe lewostronnej quasi-i¡gªo±i, prawie na pewno

τ = ∞ lub X(τ) = limn→∞ X(τDn
). Poniewa» X(τDn

) /∈ Dk je±li n ≥ k, wi� w drugimprzypadku otrzymujemy X(τ) /∈ Dk dla wszystkih k, a wi� X(τ) /∈ D. Zatem w obuprzypadkah albo τD ≤ τ , albo τ = 0 i τD > 0. Ta druga mo»liwo±¢ zahodzi z dodatnimprawdopodobie«stwem Px tylko wtedy, gdy x jest nieregularny dla Dc i jest regularny dlawszystkih Dn, w szzególno±i wi� x /∈ D. Ostateznie otrzymali±my zbie»no±¢ prawiena pewno τDn
do τD oraz X(τDn

) do X(τD) (wtedy, gdy τD jest sko«zony) wzgl�demka»dego Px dla x ∈ D.Gdy τD jest sko«zony prawie na pewno, rozkªad zmiennej X(τD) nazywany jestmiar¡
α-harmonizn¡ zbioru D (dla α = 2 mówi si�, »e ωx

D jest po prostu miar¡ harmonizn¡zbioru D). Rozkªad wzgl�dem Px oznaza si� ωx
D. W przypadku gdy τD = ∞ z dodatnimprawdopodobie«stwem, przyjmuje si�, »e ωx

D(E) = Px(τD < ∞, X(τD) ∈ E). Funkja fjest zatem α-harmonizna w D wtedy i tylko wtedy, gdy f(x) =
∫

f(y)ωx
B(dy) dla B⋐Doraz x ∈ D.Je±li Dn jest wst�puj¡ym i¡giem zbiorów otwartyh o sumie D, to ze zbie»no±i

X(τDn
) do X(τD) wynika sªaba zbie»no±¢ miar α-harmoniznyh ωx

Dn
do ωx

D dla x ∈ D.Z monej wªasno±i Markowa wynika, »e je±li B ⊆ D i E ⊆ Dc, to dla wszystkih
x ∈ R

d zahodzi ωx
D(E) =

∫

ωy
D(E)ωx

B(dy). W szzególno±i zatem ωx
B(E) ≤ ωx

D(E) oraz
ωx

D(E) jest regularnie α-harmonizn¡ funkj¡ x ∈ D.Nieh D b�dzie zbiorem otwartym, za± E zbiorem borelowskim. Wówzas zahodzi:
Px(Xt ∈ E) = Px(t < τD; Xt ∈ E) + Ex(t ≥ τD;PX(τD)(X(t − τD) ∈ E)) ,gdzie warto±¢ ozekiwana po prawej stronie rozumiana jest jako Exf(τD, X(τD)), gdzie

f(s, y) = Py(X(t − s) ∈ E) gdy t > s oraz f(s, y) = 0 w przeiwnym przypadku.Powy»szy wzór jest konsekwenj¡ monej wªasno±i Markowa proesu (s+t, Xt)
6, wynikaz niego, »e Px(t < τD; Xt ∈ E) =

∫

E
pD

t (x, y)dy, gdzie:
pD

t (x, y) = pt(y − x) −Ex(t ≥ τD; pt−τD
(y − X(τD))) .J¡dro pD

t (x, y) wyznaza póªgrup� operatorów P D
t f(x) =

∫

pD
t (x, y)f(y)dy. Zahodzi

P D
t f(x) = Ex(t < τD; f(Xt)). Jest to tzw. póªgrupa proesu zabitego przy wyj±iu z D.Dowodzi si�, »e pD

t (x, y) = pD
t (y, x), a wi� P D

t s¡ samosprz�»one. Je±liD jest ogranizony,to P D
t s¡ operatorami Hilberta-Shmidta na L2(D). W rozdziale 4. opisane s¡ pewnewyniki dotyz¡e warto±i wªasnyh i funkji wªasnyh tyh operatorów. Wzoruj¡ si� na5W angielskim tªumazeniu ksi¡»ki Dynkina stosowany jest termin quasi-ontinuity from the left,Bliedtner i Hansen wol¡ okre±lenie quasi-left ontinuous. Autorowi bardziej uzasadnione wydaje si�stosowanie przedrostka quasi do sªowa i¡gªo±¢.6Nale»y obra¢ τ = min(τD, t) oraz Z = 1E(Xt−s) gdy t − s ≥ 0, Z = 0 w przeiwnym przy-padku. Wówzas Z ◦ θτ = Z1t≥τD

. St¡d i z monej wªasno±i Markowa wynika, »e Es,x(Z1t≥τD
) =

Es,x(Es+τ,Xτ
Z), sk¡d, przyj¡wszy s = 0, otrzymujemy Px(t ≥ τD; Xt ∈ E) = Ex(PX(τ)(Xt−τ ∈ E)).10



zwi¡zku j¡dra pt(y − x) z potenjaªem Riesza, mo»na zde�niowa¢ funkj� Greena zbioru
D za pomo¡ j¡dra pD

t (x, y):
GD(x, y) =

∫ ∞

0

pD
t (x, y)dt .Ozywi±ie GD(x, y) = GD(y, x) oraz GRd(x, y) = U0(y − x). Je±li Dn jest wst�puj¡ymi¡giem zbiorów otwartyh sumuj¡yh si� do D, to GDn

(x, y) ր GD(x, y) dla x, y ∈ D.Ponadto je±li B ⊆ D, to z monej wªasno±i Markowa wynika, »e:
pD

t (x, y) = pB
t (x, y) + Ex(t ≥ τB; pD

t (X(τB), y)) ,

GD(x, y) = GB(x, y) + ExGD(X(τB), y) .W szzególno±i GD(x, y) jest funkj¡ singularnie α-harmonizn¡ zmiennej x ∈ D \ {y}.Gdy α ≥ D i Dc jest zbiorem polarnym, to GD(x, y) jest stale niesko«zone. W przeiw-nym przypadku D nazywamy zbiorem Greena; wówzas GD(x, y) mo»e by¢ niesko«zonetylko dla x = y. J¡dro GD(x, y) wyznaza operator Greena, oznazany równie» symbo-lem GD. Zahodzi GDf(x) = Ex

∫ τD

0
f(Xt)dt. Ponadto, zgodnie z ozekiwaniami, GDjest operatorem odwrotnym do generatora póªgrupy (P D

t ). Zwi¡zek mi�dzy generatoramiin�nitezymalnymi póªgrup (P D
t ) i (Pt) jest bli»ej opisany w rozdziale 4.Okre±lenie �funkja Greena� wprowadzone zostaªo przez George'a Greena w pierwszejpoªowie XIX wieku w zwi¡zku z rozwa»aniami dotyz¡ymi laplasjanu w obszarah ogra-nizonyh, a wi� przypadku klasyznego α = 2. Operator potenjaªu Newtona pozwalaznajdowa¢ funkje f o zadanym laplasjanie, za± miara harmonizna (j¡dro Poissona) po-zwala rozwi¡zywa¢ zagadnienie Dirihleta. Stosuj¡ funkj� Greena i miar� harmonizn¡,mo»na rozwi¡za¢ ogólniejsze zagadnienia, ª¡z¡e wspomniane dwa: ∆f(x) = ρ(x) dla

x ∈ D oraz f(x) = f0(x) dla x ∈ ∂D (poza zbiorem polarnym). Rozwi¡zanie jest danewzorem f(x) =
∫

f0(y)ωx
D(dy) −

∫

GD(x, y)ρ(y)dy.Klasyzne poj�ie funkji Greena zostaªo rozszerzone i obenie w teorii równa« ró»-nizkowyh oznaza j¡dra operatorów aªkowyh rozwi¡zuj¡yh niejednorodne eliptyznerównania ró»nizkowe (lub pseudoró»nizkowe) z warunkami brzegowymi. W j�zyku te-rii potenjaªu proesów Markowa odpowiada to dokªadnie funkji Greena zde�niowanejpowy»ej.Gdy α = 2 i gdy dziedzina D jest dostateznie regularna, istniej¡ silne zwi¡zki mi�dzyfunkj¡ Greena i miar¡ harmonizn¡. Je±li D ma brzeg klasy C2, miara harmonizna jestabsolutnie i¡gªa wzgl�dem miary powierzhniowej na ∂D z g�sto±i¡ PD(x, y) nazywan¡j¡drem Poissona zbioru D i równ¡ wewn�trznej pohodnej normalnej funkji Greena nabrzegu. Gdy brzeg D jest nieo mniej regularny (np. gdy D jest tzw. obszarem z brzegiemdost�pnym niestyznie), grania GD(x1, z)/GD(x2, z), gdy z d¡»y do y ∈ ∂D (tzw. j¡droMartina zbioru D), jest g�sto±i¡ miary ωx1

D (dy) wzgl�dem ωx2

D (dy) (por. rozdziaª 3.).W przypadku proesów skokowyh (α < 2), zwi¡zki mi�dzy miar¡ α-harmonizn¡ ifunkj¡ Greena s¡ innego typu. Zahodzi bowiem wzór Ikedy-Watanabe [53℄:
ωx

D(E) =

∫

E

∫

D

GD(x, z)ν(y − z)dzdy , E ⊆ D
c
, x ∈ D . (4)Tutaj ν(y − z) = Ad,−α|y − z|−d−α jest g�sto±i¡ miary Lévy'ego proesu (Xt). Funkj�

PD(x, y) =
∫

D
GD(x, z)ν(y − z)dz nazywa si� z�sto równie» j¡drem Poissona. Nale»yjednak pami�ta¢, »e jest to g�sto±¢ ωx

D wzgl�dem miary Lebesgue'a na D
c (a nie miary11



powierzhniowej na ∂D), oraz PD(x, y) niesie peªn¡ informaj� o ωx
D tylko przy zaªo»eniupewnej regularno±i ∂D, bowiem miara α-harmonizna ∂D w ogólno±i mo»e by¢ dodat-nia. Taka sytuaja ma miejse np. dla D = (−1, 0) ∪ (0, 1) ⊆ R w przypadku α > 1 �wówzas ωx

D({0}) > 0. W rozdziale 3. wzór (4) zostanie rozszerzony na nieo szersz¡ klas�zbiorów E, zostanie te» podany peªniejszy opis miar α-harmoniznyh ωx
D. Podkre±lmy,»e PD(x, y) nie jest funkj¡ α-harmonizn¡ zmiennej x ∈ D, ale ju» dla dowolnej funkji

f0 o no±niku w Dc, funkja f0(x) +
∫

PD(x, y)f0(y)dy jest α-harmonizna w D.Dla kuli znany jest jawny wzór wyra»aj¡y j¡dro Poissona kuli dla proesu skokowego(α < 2):
PB(x,r)(y, z) = cd,α

(

r2 − |y − x|2

|z − x|2 − r2

)
α
2 1

|y − z|d
, y ∈ B(x, r) , z /∈ B(x, r) ,gdzie cd,α = π−1− d

2 Γ(d
2
) sin(πα

2
). Jak ju» zostaªo stwierdzone, w tym przypadku miara

α-harmonizna brzegu jest równa zero.Pewnym uogólnieniem wzoru (4) jest tzw. wzór Dynkina [46, 20℄:
f(x) =

∫

f(y)ωx
D(dy) −

∫

GD(x, y)Lf(y)dy . (5)O funkji f nale»y zaªo»y¢, »e jest w dziedzinie tzw. sªabego generatora póªgrupy (Pt).B�dziemy u»ywa¢ tego wzoru w przypadku, gdy f jest funkj¡ klasy C2 (a wi� nale»ynawet do Dom(LC0(Rd))) lub gdy f ∈ Dom(LL1(Rd)).3 Brzegowa nierówno±¢ Harnaka i reprezentaja Mar-tina funkji α-harmoniznyhW tym rozdziale przedstawione s¡ wyniki dotyz¡e brzegowej teorii potenjaªu skoko-wyh symetryznyh proesów stabilnyh uzyskane we wspóªpray z Krzysztofem Bog-danem i Tadeuszem Kulzykim i opisane w pray [I℄. Wpierw krótko przypomniane s¡wyniki dotyz¡e ruhu Browna, pó¹niej zamieszzony jest opis pray [I℄, na ko«u naszerezultaty porównane s¡ z wze±niejszymi wynikami w tej dziedzinie.3.1 Laplasjan i ruh Browna � przypadek klasyznyW tym podrozdziale zakªadamy, »e d ≥ 2. Jednym z najbardziej podstawowyh wyni-ków w klasyznej teorii potenjaªu jest nierówno±¢ Harnaka, udowodniona w przypadkudwuwymiarowym przez Carla Gustava Axela Harnaka w pray z 1887 roku. Mówi ona,»e je±li funkja f jest harmonizna w kuli B(x, r), to dla y ∈ B(x, r):
Rd−2(R − |y − x|)

(R + |y − x|)d−1
f(x) ≤ f(y) ≤

Rd−2(R + |y − x|)

(R − |y − x|)d−1
f(x) .Ten stosunkowo ªatwo wynikaj¡y z postai j¡dra Poissona rezultat ma bardzo wa»ne za-stosowania. Pozwala m.in. stwierdzi¢, »e ka»dy rosn¡y i ogranizony w pewnym punk-ie x0 ∈ D i¡g funkji harmoniznyh w obszarze D zbiega do funkji harmoniznej,a zbie»no±¢ jest jednostajna na ka»dym zwartym podzbiorze D (tzw. zasada Harnaka).Z nierówno±i Harnaka ªatwo wynikaj¡ równie» oszaowania gradientu funkji harmo-niznyh. 12



Zasada Harnaka opisuje zahowanie funkji harmoniznyh wewn¡trz obszaru, w któ-rym funkja jest harmonizna. W teorii potenjaªu do±¢ z�sto ma miejse nast�puj¡asytuaja. W obszarze D potenjaª f jest harmonizny (w D nie ma ªadunku elektryz-nego), a na pewnym kawaªku brzegu F ⊆ ∂D potenjaª jest staªy (tzn. ów kawaªekbrzegu jest przewodnikiem pr¡du); po dodaniu odpowiedniej staªej, mo»emy przyj¡¢, »e
f(x) = 0 dla x ∈ F . Zahowanie f w pobli»u F zale»y od regularno±i brzegu D � wpunktah zbioru F nieregularnyh dla Dc potenjaª nie musi nawet male¢ do zera, nato-miast je±li F jest zbiorem klasy C2, to istnieje pohodna normalna f na F . Okazuje si�jednak, »e przy pewnyh zaªo»eniah na regularno±¢ F , wszystkie nieujemne potenjaªyo powy»szyh wªasno±iah s¡ w pobli»u F ze sob¡ porównywalne. Zahodzi bowiemnast�puj¡e twierdzenie.Twierdzenie (Brzegowa nierówno±¢ Harnaka dla funkji harmoniznyh). Zaªó»my, »e
D jest obszarem w R

d, za± K � zwartym podzbiorem zbioru otwartego G. Zaªó»myponadto, »e brzeg D jest dostateznie regularny (zob. poni»ej). Je±li f1, f2 s¡ nieujemnymifunkjami harmoniznymi w D, i¡gªymi na D poza punktami nieregularnymi dla Dci równymi zero na ∂D ∩ G, to:
f1(x)

f2(x)
≤ CD,G,K

f1(y)

f2(y)
, x, y ∈ K .Twierdzenie to dla gªadkih obszarów na pªaszzy¹nie byªo znane ju» w latah 50.XX wieku, dowód wykorzystywaª metody analizy zespolonej. W ogólnym przypadku(d ≥ 2) sformuªowane zostaªo po raz pierwszy dla obszarów Lipshitza7 przez Kemperaw 1972 roku [58℄, lez dowód tego autora zawieraª bª¡d. Poprawny dowód opublikowaliniezale»nie od siebie Dahlberg w 1977 roku [37℄ oraz rok pó¹niej Anona [4℄ i Wu [78℄.W nast�pnyh latah kolejni autorzy osªabiali zaªo»enia regularno±i w brzegowej nie-równo±i Harnaka, wspomnijmy tu jedynie dwie prae. Jerison i Kenig [55℄ rozwa»aliobszary z brzegiem dost�pnym niestyznie (ang. nontangentially aessible domain, NTAdomain). Autorzy i udowodnili ponadto hölderowsk¡ i¡gªo±¢ ilorazów funkji harmo-niznyh w K. Bass i Burdzy [15℄ uogólnili brzegow¡ nierówno±¢ Harnaka na skr�oneobszary Höldera.Zaªo»e« o regularno±i brzegu w brzegowej nierówno±i Harnaka nie mo»na aªkiemopu±i¢. Przykªad zbioru, dla którego to twierdzenie nie zahodzi, zamieszzony jest narysunku 1.Brzegowa nierówno±¢ Harnaka jest wa»nym narz�dziem zarówno w rahunku praw-dopodobie«stwa, jak i teorii potenjaªu, dlatego wi¡» jest przedmiotem zainteresowa-nia [1, 61℄. Stosowana byªa m.in. do badania rozkªadów wyiezek ruhu Browna (ang.Brownian exursions) [28℄, oszaowa« funkji Greena (twierdzenie 3G) [3, 22, 52℄ zy tzw.onditional gauge theorem [36, 35℄. Za pomo¡ brzegowej nierówno±i Harnaka mo»narównie» bada¢ stopie« regularno±i brzegu [2℄.Zagadnieniem zwi¡zanym po±rednio z brzegow¡ nierówno±i¡ Harnaka jest opis nie-ujemnyh funkji harmoniznyh w obszarze D ⊆ R

d. Je±li D jest ogranizony i magªadki brzeg, to mo»na okre±li¢ j¡dro Poissona zbioru D. Mo»na udowodni¢, »e ka»danieujemna funkja harmonizna w D jest wówzas postai ∫

∂D
PD(x, y)µ(dy) dla pewnejsko«zonej i wyznazonej jednoznaznie miary borelowskiej µ na ∂D. Ogólny przypadekrozwa»any byª przez Roberta S. Martina [67℄. Udowodniª on, »e ka»da nieujemna funkja7Obszar D nazywany jest obszarem Lipshitza, je±li jego brzeg mo»na przedstawi¢ jako sum� izome-tryznyh obrazów wykresów funkji lipshitzowskih.13



Rysunek 1: Przykªad zbioru o nieregularnym brzegu, dla którego nie zahodzi brzegowanierówno±¢ Harnaka. Istnieje niesko«zenie wiele minimalnyh funkji α-harmoniznyhz brzegu Martina z biegunem w ±rodku koªaharmonizna w obszarze ogranizonym D (bez »adnyh zaªo»e« o regularno±i ∂D) jestaªkow¡ ±redni¡ z minimalnyh funkji harmoniznyh. Nieujemn¡ funkj¡ harmonizn¡
f nazywa si� minimaln¡, je±li jedynymi nieujemymi funkjami harmoniznymi nie wi�k-szymi od f s¡ funkje cf , c ∈ [0, 1]. Zbiór wszystkih minimalnyh funkji harmoniznyhw D, które w ustalonym punkie x0 ∈ D przyjmuj¡ warto±¢ 1, zyli tzw. brzeg Martina
D, oznazmy przez ∂MD. Na ∂MD mo»emy wprowadzi¢ topologi� zadan¡ przez zbie»-no±¢ jednostajn¡ na ka»dym zwartym podzbiorze D, albo metryk� L2 na pewnej kuli
B(x0, r0)⋐D (na moy nierówno±i Harnaka obie metody prowadz¡ do tej samej topolo-gii). Wówzas dowolna nieujemna funkja harmonizna w D jest postai ∫

∂MD
f(x)µ(df),gdzie µ jest pewn¡ sko«zon¡ i wyznazon¡ jednoznaznie miar¡ borelowsk¡ na ∂MD.Je±li uto»samimy punkt y ∈ D z funkj¡ fy(x) = GD(x, y)/GD(x0, y) zmiennej x ∈ D(przyjmujemy f0(x) = 0), to topologiaD pokrywa si� z topologi¡ wyznazon¡ przez zbie»-no±¢ w L2(B(x0, r0)) na {fy : y ∈ D}. Okazuje si�, »e {fy : y ∈ D} ∪ ∂MD jest uzware-niem zbioru {fy : y ∈ D} wzgl�dem metryki L2 na B(x0, r0), tzw. uzwareniem Martina

D. Oznaza to, »e minimalne funkje harmonizne mo»na przybli»a¢ ilorazami funkjiGreena. W przypadku nieregularnyh zbiorów, np. przedstawionego na rysunku 1., ∂MDmo»e by¢ istotnie ró»ny od ∂D. Je±li jednak D jest dostateznie regularny (np. jest obsza-rem z brzegiem dost�pnym niestyznie), to w ka»dym punkie ∂D istnieje grania ilorazufunkji Greena, zatem brzeg Martina pokrywa si� z brzegiem topologiznym. W takimprzypadku jedyn¡ minimaln¡ funkj� harmonizn¡ odpowiadaj¡¡ punktowi y ∈ ∂D na-zywa si� j¡drem Martina i oznaza MD(x, y).Pewien wgl¡d w struktur� brzegu Martina daje twierdzenie Nadirashvilego [70℄, mó-wi¡e o tym, »e odwzorowanie f 7→ ∇f(0) (przyjmujemy, »e fx0
7→ ∞) jest home-omor�zmem mi�dzy uzwareniem Martina obszaru D na pªaszzy¹nie, tzn. zbiorem

{fy : y ∈ D} ∪ ∂MD, ze zwartym podzbiorem dwuwymiarowej sfery R
2 ∪ {∞}.14



3.2 Skokowe symetryzne proesy stabilnePoni»sze wyniki s¡ udowonione w pray [I℄. Na potrzeby tego podrozdziaªu zakªadamy,»e d ≥ 1 i α ∈ (0, 2). Zanim przejdziemy do gªównyh twierdze«, pozy«my kilka uwagna temat funkji α-harmoniznyh (por. [I℄, rozdziaª 5).Nieh f b�dzie nieujemn¡ funkj¡ α-harmonizn¡ w zbiorze otwartym D ⊆ R
d inieh Dn b�dzie wst�puj¡ym i¡giem zbiorów otwartyh, speªniaj¡ym warunki Dn⋐Doraz ⋃∞

n=1 Dn = D. Zaªó»my dodatkowo, »e Dn maj¡ dostateznie regularny brzeg, np.»e speªniaj¡ warunek sto»ka zewn�trznego. Wówzas ωx
Dn

(∂Dn) = 0, zatem ωx
Dn

jestskupiona na Dn
c.Funkja f speªnia równanie:

f(x) =

∫

f(y)ωx
Dn

(dy) =

∫

Dc

f(y)ωx
Dn

(dy) +

∫

D\Dn

f(y)ωx
Dn

(dy) .Zgodnie ze wzorem Ikedy-Watanabe (4), pierwsz¡ z aªek po prawej stronie tego równaniamo»na zapisa¢ w postai ∫

Dc PDn
(x, y)f(y)dy, gdzie PDn

(x, y) =
∫

GDn
(x, z)ν(y − z)dzjest j¡drem Poissona dla proesu (Xt). Poniewa» GDn

(x, y) ր GD(x, y), rozwa»ana aªkazbiega do aªki Poissona PDf(x) =
∫

PD(x, y)f(y)dy. W szzególno±i oznaza to, »e
PDf(x) jest sko«zone dla wszystkih x ∈ D.Z drugiej strony funkje ∫

D\Dn
f(y)ωx

Dn
(dy) dla n ≥ k tworz¡ i¡g nierosn¡y nieujem-nyh funkji regularnie α-harmoniznyh w Dk, zatem ih grania f (s) jest nieujemn¡funkj¡ α-harmonizn¡ w D. Co wi�ej, f (s)(x) = 0 dla wszystkih x ∈ Dc, zatem f (s)jest singularnie α-harmonizna.Udowodnili±my zatem, »e ka»da nieujemna funkja f α-harmonizna w D rozkªadasi� jednoznaznie na sum� aªki Poissona PDf i funkji singularnie α-harmoniznej f (s).Poj�ie aªki Poissona funkji w naturalny sposób uogólnia si� do aªek Poissona miar,okre±lamy PDµ(x) =

∫

PD(x, y)µ(dy).Zaªó»my, »e K jest zwartym podzbiorem zbioru otwartego G. Istnieje wówzas zbiórotwarty G′ speªniaj¡y warunek sto»ka zewn�trznego i warunek K ⊆ G′ ⊆ G. Je±li teraz
f jest nieujemn¡ funkj¡ α-harmonizn¡ w D, i¡gª¡ na D poza punktami nieregularnymidla Dc i równ¡ zero na G \ D, to f speªnia te warunki równie» wtedy, gdy zbiory D i Gzast¡pimy zbiorami D′ = D ∩ G′ i G′. Wiemy ponadto, »e ωx

D′(∂D′ \ G) = 0, sk¡d ju»wynika, »e f = PD′f . Dzi�ki temu w brzegowej nierówno±i Harnaka mo»emy bez stratyogólno±i rozwa»a¢ aªki Poissona zamiast funkji α-harmoniznyh.Twierdzenie 1 (Brzegowa nierówno±¢ Harnaka dla funkji α-harmoniznyh; [I℄, The-orem 4). Zaªó»my, »e K jest zwartym podzbiorem zbioru otwartego G. Wówzas dladowolnego D i aªek Poissona f1 = PDµ1, f2 = PDµ2 nieujemnyh miar µ o no±nikuzawartym w Dc ∩ Gc zahodzi:
f1(x)

f2(x)
≤ CG,K

f1(y)

f2(y)
, x, y ∈ K ∩ D . (6)Zawa»my, »e brzegowa nierówno±¢ Harnaka dla funkji α-harmoniznyh zahodzi wdu»o wi�kszej ogólno±i ni» w klasyznym przypadku, nie ma bowiem »adnyh zaªo»e«regularno±i brzegu D, za± staªa w nierówno±i (6) nie zale»y od D.Brzegow¡ nierówno±¢ Harnaka najz�±iej wykorzystuje si� dla zbiorów G = B(0, 1)i K = B(0, 1

2
). Bardzo u»ytezny jest nast�puj¡y wynik, stanowi¡y gªówny krok wdowodzie Twierdzenia 1. 15



Twierdzenie 2 ([I℄, Lemma 7). Nieh D b�dzie zbiorem otwartym. Je±li f = PDµ, to:
1

C
≤

f(x)

Λ0, 1
2

(µ)ExτD∩B(0,1)

≤ C , x ∈ D ∩ B(0, 1
2
) , (7)gdzie Λ0,r(µ) =

∫

B(0,r)c PDµ(y)ν(y)dy +
∫

ν(y)µ(dy).Powy»szy wynik stwierdza, »e funkje α-harmonizne (aªki Poissona) s¡ porówny-walne ze ±rednim zasem »yia proesu (Xt) w D ∩B(0, 1). Ciekawe jest, »e analogiznestwierdzenie w klasyznym przypadku jest faªszywe.W dowodzie Twierdzenia 2 wykorzystuje si� wzór Dynkina (5) dla funkji f klasy
C2, równej 1 w B(0, 3

4
) i zero w B(0, 1)c, aby stwierdzi¢, »e dla x ∈ D ∩ B(0, 3

4
) miara

α-harmonizna dopeªnienia kuli jednostkowej ωx
D(B(0, 1)c) szauje si� przez ±redni zaswyj±ia z D∩B(0, 1) (Lemma 5). Nast�pnie stosuje si� tzw. regularyzaj� j¡dra Poissona,zyli u±rednienie j¡dra Poissona kul B(0, r) dla r z pewnego przedziaªu. Pozwala to naoszaowanie f przez CΛ0, 3

4

(µ) (Lemma 6). Te dwa wyniki poª¡zone w odpowiedni sposóbdaj¡ Twierdzenie 2.Brzegowa nierówno±¢ Harnaka dla G = B(0, 1) i K = B(0, 1
2
) jest natyhmiastow¡konsekwenj¡ Twierdzenia 2. Aby udowodni¢ Twierdzenie 1 w ogólnym przypadku, trzebadodatkowo wykorzysta¢ nielokalno±¢ proesu (Xt), która pozwala porówna¢ warto±i f1 i

f2 w odlegªyh punktah niekonieznie spójnego zbioru D.Szzegóªowe dowody powy»szyh twierdze« zawarte s¡ w rozdziale 3 artykuªu [I℄. Wnast�pnym rozdziale udowodnione jest twierdzenie o istnieniu grani ilorazów funkji
α-harmoniznyh.Twierdzenie 3 ([I℄, Lemma 8). Dla ka»dego r > 0 i ε > 0 istnieje δ > 0 taka, »e je±li
D jest zbiorem otwartym oraz f1 = PDµ1 i f2 = PDµ2, gdzie µ1 i µ2 s¡ nieujemnymimiarami o no±niku zwartym w Dc ∩ B(x, r)c, to:

sup
y,z∈D∩B(x,δ)

f1(y)f2(z)

f1(z)f2(y)
≤ 1 + ε . (8)Z powy»szego twierdzenia wynika m.in., »e istnieje grania f1(y)

f2(y)
przy y → x ∈ ∂D,

y ∈ D, a zbie»no±¢ jest jednostajna nie tylko ze wzgl�du na mo»liwe funkje f1 i f2, alerównie» zbiory D, w któryh te funkje s¡ α-harmonizne. Jest to wynik sªabszy ni»hölderowska i¡gªo±¢ ilorazu funkji harmoniznyh wspomniana w poprzednim podroz-dziale (do której potrzeba jednak zaªo»e« o regularno±i brzegu), lez du»o moniejszyod stwierdzenia, »e grania istnieje dla ka»dyh funkji f1 i f2. Twierdzenie 3 w peªnejogólno±i wykorzystane jest w dowodzie Twierdzenia 5 o reprezentaji Martina.Dowód Twierdzenia 3 jest bardzo tehnizny i do±¢ »mudny, polega na konstrukjioraz lepszyh oszaowa« ilorazu f1(y)f2(z)
f1(z)f2(y)

na oraz mniejszyh zbiorah z wykorzystaniembrzegowej nierówno±i Harnaka.Z Twierdzenia 3 wynika, »e je±li D jest zbiorem Greena (tj. GD(x, y) nie jest staleniesko«zone), to w ka»dym punkie y ∈ ∂D istnieje grania ilorazu funkji Greena:
MD(x, y) = lim

z→y,z∈D

GD(x, z)

GD(x0, z)
.W analogii do klasyznego przypadku grani� t� nazywa si� j¡drem Martina zbioru D.Inazej ni» w klasyznym przypadku, j¡dro Martina dla skokowego proesu α-stabilnegomo»e nie by¢ α-harmonizne. 16



Twierdzenie 4 ([I℄, Theorem 2). Nieh D b�dzie zbiorem otwartym. J¡dro Martina
MD(x, y) z biegunem y ∈ ∂D jest α-harmonizne w D wtedy i tylko wtedy, gdy y jestdost�pny z D, tzn. gdy PD(x, y) = ∞ dla wszystkih (b¡d¹ równowa»nie dla pewnego)
x ∈ D. Je±li y jest niedost�pny z D, tj. je±li PD(x, y) < ∞ dla x ∈ D, to MD(x, y) =
PD(x, y)/PD(x0, y).Dowód tego twierdzenia wykorzystuje twierdzenie o istnieniu grani, brzegow¡ nie-równo±¢ Harnaka i wynikaj¡e z nih oszaowania funkji Greena. Je±li D′ = D \B(y, r)oraz x ∈ D′, z ∈ D \ D′, to zahodzi:

GD(x, z)

GD(x0, z)
=

∫

GD(v, z)

GD(x0, z)
ωx

D(dv) .Gdy mo»na wej±¢ z grani¡ limz→y pod aªk�, j¡dro Martina MD(x, y) jest regular-nie α-harmonizne w D′. Zagadnienie sprowadza si� zatem do jednostajnej aªko-walno±i rodziny funkji GD(v, z)/GD(x0, z) wzgl�dem ωx
D(dv) dla z bliskih y. Ko-rzystaj¡ z brzegowej nierówno±i Harnaka, redukuje si� problem do oszaowa« aªkiz GD(v, z)/GD(x0, z) wzgl�dem miary Lebesgue'a na D ∩ B(y, r′) dla dowolnie ma-ªego r′. Je±li y jest dost�pny z D, to zapisanie GD(x0, z) jako aªki Poissona na

D \ B(y, r′) prowadzi do szukanego oszaowania. W przeiwnym przypadku dowodzisi� wprost, »e MD(x, y) = PD(x, y)/PD(x0, y), sk¡d ozywi±ie wynika, »e MD(x, y) niejest α-harmonizne.Zde�niowane w Twierdzeniu 4 poj�ie dost�pno±i punktu ze zbioru nie wyst¡piªowze±niej w literaturze w tym kontek±ie. Analogizny warunek (pod inn¡ nazw¡) rozwa-»any byª wyª¡znie w zwi¡zku z istnieniem tzw. punktów ierniowyh trajektorii proesu
(Xt) [29, 79℄. Zbiór punktów dost�pnyh oznazamy ∂MD i nazywamy brzegiem Martinazbioru D (dla proesu (Xt)).Przypomnijmy, »e w przypadku klasyznym w ka»dym punkie brzegowym mo»e ist-nie¢ wiele grani z�±iowyh ilorazu funkji Greena i ka»da taka grania jest funkj¡harmonizn¡, bowiem jest jednostajn¡ na zwartyh podzbiorah grani¡ funkji harmo-niznyh. W rozwa»anym tu przypadku α ∈ (0, 2) istnieje jedna grania w ka»dympunkie brzegowym, lez nie musi by¢ α-harmonizna. Przyzyn¡ tego jest nielokal-no±¢ poj�ia α-harmonizno±i. Nawet je±li i¡g fn funkji α-harmoniznyh zbiega do
f jednostajnie na zwartyh podzbiorah D, nie mo»na przej±¢ do graniy w równo±i
fn(x) =

∫

fn(y)ωX
B (dy) dla B⋐D.Rozwa»ali±my dot¡d dowolne, by¢ mo»e nieogranizone zbiory D, lez nie mówili-±my o zahowaniu funkji harmoniznyh w niesko«zono±i. Transformaja Kelwinapozwala sprowadzi¢ to zagadnienie do badania zahowania funkji w pobli»u ustalonegopunktu. Okazuje si� bowiem, »e je±li okre±limy Tx = x

|x|2
, to dla wszystkih D zahodzi

GTD(Tx, Ty) = |x|d−α|y|d−αGD(x, y) [27℄. Pozwala to okre±li¢ j¡dro Martina z biegunemw niesko«zono±i tym samym wzorem i stwierdzi¢, »e jest ono α-harmonizne wtedy itylko wtedy, gdy ∞ jest dost�pna z D, zyli gdy ExτD = ∞ dla wszystkih (lub dlapewnego) x ∈ D. Je±li zatem ExτD = ∞, to uznajemy, »e ∞ ∈ ∂MD.Wykorzystuj¡ jednostajno±¢ oszaowa« Twierdzenia 3, mo»na udowodni¢ nast�puj¡etwierdzenie strukturalne.Twierdzenie 5 (o reprezentaji Martina funkji α-harmoniznyh; [I℄, Theorem 3). Za-ªó»my, »e D ⊆ R
d jest zbiorem Greena. Ka»da nieujemna funkja f α-harmonizna w Djest postai f(x) = PDf(x)+MDσ(x) dla pewnej sko«zonej i wyznazonej jednoznazniemiary borelowskiej σ na ∂MD. 17



Jednoznazno±¢ miary µ oznaza w istoie, »e j¡dro Martina MD(x, y) jest dla ka»-dego y ∈ ∂MD minimaln¡ funkj¡ singularnie α-harmonizn¡. Zastosowanie twierdzeniastrukturalnego do funkji f(x) = ωx
D(E) pozwala dokªadniej opisa¢ miar� α-harmonizn¡.Wniosek 1 ([I℄, Proposition 1). Na zbiorze Dc \ ∂MD miara α-harmonizna ωx

D mag�sto±¢ PD(x, y). No±nik z�±i singularnej miary ωx
D zawiera si� w zbiorze ∂MD (zerowejmiary Lebesgue'a).Powy»szy opis miary α-harmoniznej wi¡» nie jest aªkiem satysfakjonuj¡y, bowiemnie pozwala stwierdzi¢, zy ωx

D ma niezerow¡ skªadow¡ singularn¡. Jest to jednak pierwszywynik tego typu dla zupeªnie nieregularnyh zbiorów, któryh brzeg mo»e mie¢ dodat-ni¡ miar� Lebesgue'a. Ciekawa jest interpretaja probabilistyzna tego wniosku. J¡droPoissona opisuje rozkªad zmiennej X(τD) przy zaªo»eniu, »e X(τD) 6= limεց0 X(τD − ε),tzn. »e proes opu±iª D poprzez skok. Cz�±¢ singularna opisuje rozkªad X(τD) przyopuszzeniu D w sposób i¡gªy. Okazuje si� wi�, »e je±li proes (Xt) opuszza bardzonieregularny zbiór w sposób i¡gªy, to mo»e wówzas tra�¢ jedynie w niewielki (w sensiemiary Lebesgue'a) kawaªek brzegu.Jak wiemy, funkje f0+PDf0 (gdy no±nik f0 zawiera si� w Dc) s¡ α-harmonizne w D.W pray [I℄ poj�ie α-harmonizno±i w D zostaªo rozszerzone tak, aby równie» poª¡zeniefunkji i miary �µ+PDµ� byªo α-harmonizne. Bardziej preyzyjnie mówi si� (nawi¡zuj¡do terminologii �zyznej teorii potenjaªu), »e f (okre±lona na D) jest α-harmonizna w
D z zewn�trznym ªadunkiem µ, je±li f −PDµ jest singularnie α-harmonizna w D. Wów-zas ozywi±ie PDµ jest α-harmonizna z ªadunkiem zewn�trznym µ. Takie podej±iez jednej strony upraszza zapis (bowiem PD(x, y) jest wówzas funkj¡ α-harmonizn¡ zªadunkiem zewn�trznym εy, o niekiedy do±¢ istotnie poprawia zytelno±¢ i zwi�zªo±¢ ro-zumowania), z drugiej umo»liwia bardziej spójny opis funkji α-harmoniznyh w postaiaªek z pewnego j¡dra wzgl�dem miar borelowskih.W przypadku zbiorów o dostateznie regularnym brzegu, aªki Poissona pokrywaj¡ si�z funkjami regularnie α-harmoniznymi. W przypadku dowolnego zbioru ka»da funk-ja α-harmonizna rozkªada si� jednoznaznie na aªk� Poissona i funkj� singularnie
α-harmonizn¡. Je±li ωx

D(∂D) > 0, to rozkªad na funkj� regularnie α-harmonizn¡ isingularnie α-harmonizn¡ nie jest ju» jednoznazny. To przemawia za korzystaniem zpoj�ia aªki Poissona w ogólnym przypadku i ±wiadzy o u»ytezno±i tego poj�ia.3.3 Wze±niejsze wyniki i zastosowaniaBrzegowa nierówno±¢ Harnaka dla funkji α-harmoniznyh po raz pierwszy byªa rozwa-»ana przez Bogdana w 1997 roku [20℄. Dla zbiorów Lipshitza D udowodniª on nierów-no±¢ (6) (ze staª¡ zale»n¡ od warto±i staªej Lipshiza dla D) oraz twierdzenie o istnieniugrani ilorazów funkji α-harmoniznyh w punktah brzegowyh D, a tak»e hölderow-sk¡ i¡gªo±¢ ilorazów. Dowód brzegowej nierówno±i Harnaka wykorzystuj¡y bardziejprobabilistyzne metody zostaª podany przez Bogdana i Byzkowskiego [25℄. Wkróte po-tem Bogdan [21℄ oraz niezale»nie Chen i Song [32℄ udowodnili twierdzenie o reprezentajiMartina, gdy D jest zbiorem Lipshitza. W tym przypadku ozywi±ie ∂MD = ∂D.W 1999 roku Song i Wu [76℄ uogólnili brzegow¡ nierówno±¢ Harnaka, twierdzenieo istnieniu grani i twierdzenie o reprezentaji Martina na zbiory κ-grube, odpowiednikobszarów z brzegiem dost�pnym niestyznie w przypadku zbiorów niespójnyh. �i±lejrzez bior¡, nierówno±¢ (6) udowodniona zostaªa dla dowolnego zbioru otwartego, lez18



ze staª¡ zale»n¡ od geometrii jego brzegu. Ta zale»no±¢ zmusiªa autorów do zaw�»eniadalszyh rozwa»a« do przypadku zbiorów κ-grubyh.Dowody w ytowanyh powy»ej praah s¡ wzorowane na klasyznyh argumentah,st¡d wynikaj¡ warunki regularno±i brzegu przypominaj¡e zaªo»enia twierdze« o funk-jah harmoniznyh. Okazuje si�, »e skokowy harakter proesu stabilnego dla α < 2pozwala znaznie upro±i¢ rozumowanie i osªabi¢ zaªo»enia.Mihalik i Samotij [69℄ udowodnili twierdzenie o reprezentaji Martina dla dowolnegozbioru otwartego D, stosuj¡ abstrakyjne uzwarenie Martina, równie» wzorowane naklasyznym przypadku. Ih rezultat przypomina Twierdzenie 5, lez brak w nim jawnegoopisu brzegu Martina ∂MD.Brzegowa zasada Harnaka dla funkji α-harmoniznyh ma podobny zakres zastoso-wa«, o w przypadku klasyznym [23, 24, 26, 30, 33, 52, 54℄. Umo»liwia dowód twierdzeniao reprezentaji funkji α-harmoniznyh, które z kolei pozwala m.in. lepiej opisa¢ rozkªadproesu zatrzymanego w hwili wyj±ia ze zbioru otwartego. Inne zastosowanie brzegowejnierówno±i Harnaka do badania funkji wªasnyh póªgrupy (P D
t ) przedstawione jest wnast�pnym rozdziale.4 Warto±i wªasne i funkje wªasne póªgrupy (P D

t )Rozdziaª ten po±wi�ony jest opisowi wyników zawartyh w praah [II, III, IV℄. Na po-z¡tku opisane s¡ ogólne wªasno±i póªgrup proesu zabitego w przypadku, gdy ka»dy P D
tjest operatorem zwartym. Druga z�±¢ dotyzy monej ultrakontraktywno±i i oszaowa«pierwszej funkji wªasnej dla zbiorów nieogranizonyh. Pó¹niej nast�puje opis oszaowa-nia odst�pu spektralnego dla ogranizonyh zbiorów otwartyh [II℄ i na ko«u wyników do-tyz¡yh krotno±i warto±i wªasnyh póªgrupy (P D

t ) dla α = 1 i D = (−1, 1) ⊆ R [III℄.4.1 Teoria spektralna póªgrupy proesu zabitegoPrzypomnijmy, »e operator ogranizony A dziaªaj¡y na pewnej przestrzeni Banaha Xnazywamy zwartym, je±li obrazy przez A podzbiorów ogranizonyh X s¡ warunkowozwarte (tzn. ih domkni�ia s¡ zwarte). Je±li X jest przestrzeni¡ Hilberta i dla pewnegozupeªnego ukªadu ortonormalnego ϕn ∈ X zahodzi ∑∞
n=1 ‖Aϕn‖

2 < ∞, to A nazywamyoperatorem Hilberta-Shmidta. Je±li szereg ‖Aϕn‖
2 jest sumowalny dla pewnego zupeª-nego ukªadu ortonormalnego (ϕn), to jest sumowalny dla wszystkih takih ukªadów, asuma (nazywana norm¡ Hilberta-Shmidta operatora A) nie zale»y od wyboru ukªadu

(ϕn).Je±li A jest ±i±le dodatnio okre±lonym, samosprz�»onym operatorem zwartym na prze-strzeni Hilberta X, to istnieje zupeªny ukªad ortonormalny wektorów wªasnyh ϕn ∈ Xodpowiadaj¡yh dodatnim warto±iom wªasnym νn. Bez straty ogólno±i mo»na zaªo»y¢,»e ν1 ≥ ν2 ≥ ... oraz νn → 0 gdy n → ∞. Gdy mamy do zynienia z póªgrup¡ (At : t > 0)±i±le dodatnio okre±lonyh, samosprz�»onyh operatorów zwartyh na przestrzeni Hil-berta X, i¡gª¡ w topologii monej zbie»no±i operatorów, to wszystkie operatory Atmaj¡ te same wektory wªasne ϕn i zahodzi Atϕn = e−λntϕn dla pewnyh lizb λn, zwa-nyh warto±iami wªasnymi póªgrupy (At). Znów bez straty ogólno±i mo»na przyj¡¢, »e
λ1 ≤ λ2 ≤ ... i λn → ∞ gdy n → ∞. Dodajmy, »e zwarto±¢ jednego z operatorów Atimplikuje zwarto±¢ wszystkih operatorów At.Nieh D ⊆ R

d b�dzie zbiorem otwartym. Je±li α = 2, to zaªó»my dodatkowo, »e19



D jest spójny. Wówzas pD
t (x, y) > 0 dla wszystkih x, y ∈ D. Poniewa» pD

t (x, y) =
pD

t (y, x), operatory P D
t s¡ samosprz�»one. Ponadto ∫

f(x)P D
t f(x)dx =

∫

(P D
t
2

f(y))2dy,zatem P D
t jest ±i±le dodatnio okre±lony. Je±li D jest zbiorem ogranizonym, to pD

t (x, y)nale»y do L2(D×D), zatem P D
t jest operatorem Hilberta-Shmidta. Gdy D jest zbioremnieogranizonym, operatory P D
t mog¡ nie by¢ zwarte, tak jest np. dla D = R

d. Je±lijednak dla pewnego t operator P D
t jest zwarty, to wobe uwagi z poprzedniego akapitu

P D
t jest zwarty dla wszystkih t > 0.Dowody opisanyh w tym akapiie wªasno±i póªgrup (P D

t ) mo»na znale¹¢ np. wartykule Getoora [50℄. W ksi¡»e Davisa [39℄ znajduje si� opis póªgrup proesów zabityhpohodz¡yh od dyfuzji, lez wiele zawartyh tam twierdze« i dowodów przenosi si� narozwa»any tu przypadek symetryznyh proesów stabilnyh niemal bez zmian. Zaªó»my,»e wszystkie operatory P D
t s¡ zwarte. Wówzas istnieje zupeªny ukªad ortonormalnyfunkji wªasnyh ϕn ∈ L2(D) speªniaj¡yh równo±¢ P D

t ϕn = e−λntϕn, gdzie 0 < λ1 ≤
λ2 ≤ ... i λn → ∞. Z wªasno±i j¡dra pD

t (x, y) wynika, »e ϕ1 ma staªy znak w D (mo»emyzatem zaªo»y¢, »e ϕ1(x) > 0 dla x ∈ D), λ1 < λ2 oraz »e wszystkie funkje wªasne ϕn s¡i¡gªe i ogranizone w D. Ponadto pD
t (x, y) =

∑∞
n=0 e−λntϕn(x)ϕn(y) dla wszystkih t > 0i x, y ∈ D. Je±li operatory P D

t s¡ zwarte, to równie» operator Greena jest zwarty (ale niejest nigdy operatorem Hilberta-Shmidta, je±li tylko α ≤ d) i zahodzi GDϕn = 1
λn

ϕn.Dla dowolnego zbioru otwartego D operatory P D
t s¡ kontrakjami na L2(D) (a tak»e na

L1(D) i L∞(D)). Co wi�ej, operatory P D
t odwzorowuj¡ L2(D) w L∞(D) � ta wªasno±¢nazywana jest ultrakontraktywno±i¡. Davies i Simon wprowadzili w 1984 roku [40℄ po-j�ie monej ultrakontraktywno±i (lub wewn�trznej ultrakontraktywno±i, ang. intrinsiultraontrativity) póªgrupy operatorów zwartyh. Mówimy, »e P D

t jest mono ultrakon-traktywna (w skróie IU), gdy operatory P D
t s¡ zwarte i gdy zahodzi jeden z dwóhrównowa»nyh warunków:(a) Dla ka»dego t > 0 istnieje CD,t > 0 takie, »e pD

t (x, y) ≤ CD,tϕ1(x)ϕ1(y).(b) Dla ka»dego t > 0 operator o j¡drze eλ1tpD
t (x,y)

ϕ1(x)ϕ1(y)
odwzorowuje L2(D, (ϕ1(x))2dx) w

L∞(D) (jest ultrakontraktywny).Operatory wyst�puj¡e w punkie (b) tworz¡ póªgrup� nazywan¡ zasem póªgrup¡ we-wn�trzn¡ (ang. intrinsi semigroup) wyj±iowej póªgrupy (P D
t ).Poj�ie monej ultrakontraktywno±i póªgrupy (P D

t ) wi¡»e si� z wieloma wa»nymiwªasno±iami i dlatego byªo w ostatnih latah intensywnie badane. Je±li (P D
t ) jest IU,to zahodzi:

e−(λ2−λ1)t ≤ sup
x,y∈D

∣

∣

∣

∣

eλ1tpD
t (x, y)

ϕ1(x)ϕ1(y)
− 1

∣

∣

∣

∣

≤ CDe−(λ2−λ1)t , t > 0 .Dowód tej wªasno±i (w przypadku α = 2, lez uogólniaj¡y si� bez zmian na przypadekdowolnego α) znajduje si� w pray Smitsa [75℄. Wielko±¢ λ2−λ1 nazywana jest odst�pemspektralnym (ang. spetral gap).Badanie monej ultrakontraktywno±i jest blisko zwi¡zane z oszaowaniami ϕ1. Wprzypadku klasyznym oba te zagadnienia byªy badane przez wielu autorów dla zbiorówogranizonyh [5, 6, 7, 38, 40, 71℄ i nieogranizonyh [8, 9, 10, 40, 41, 66, 68℄. Gdy α = 2,geometryzna harakteryzaja obszarów D, dla któryh (P D
t ) jest IU, stwarza te sameproblemy, które wyst�puj¡ przy brzegowej nierówno±i Harnaka. Znane s¡ przykªady20



obszarów ogranizonyh, dla któryh (P D
t ) nie jest IU. Mon¡ ultrakontraktywno±¢ sto-suje si� m.in. do oszaowa« ±redniego zasu »yia pewnyh proesów warunkowanyhoraz do tzw. brzegowej wsteznej paraboliznej nierówno±i Harnaka [16, 48, 44, 59, 41℄.Równie» oszaowania odst�pu spektralnego w przypadku klasyznym budziªy du»e zain-teresowanie [14, 17, 43, 74, 75, 80℄.Mona ultrakontraktywno±¢ dla póªgrup proesów zabityh pohodz¡yh od proe-sów skokowyh (α < 2) jest zdeydowanie prostszym poj�iem. Chen i Song [31℄ udo-wodnili, »e dla dowolnego ogranizonego zbioru D o gªadkim brzegu póªgrupa P D

t jestIU, natomiast Kulzyki [62℄ otrzymaª mon¡ ultrakontraktywno±¢ dla dowolnego ogra-nizonego zbioru otwartego D. Wynik ten zostaª pó¹niej uogólniony na pewne proesypohodz¡e od symetryznego proesu stabilnego [51, 60, 63, 76℄. Praa [IV℄ zawieraz�±iow¡ odpowied¹ na pytanie o IU w przypadku, gdy D jest nieogranizony.Równie» oszaowania odst�pu spektralnego w przypadku α < 2 byªy przedmiotemzainteresowania w ostatnih latah [12, 13, 45℄. Artykuª [II℄ zawiera oszaowanie odst�puspektralnego dla (P D
t ), gdy D jest dowolnym, niekonieznie wypukªym otwartym zbioremogranizonym.4.2 Oszaowania ϕ1 i mona ultrakontraktywno±¢ póªgrup (PD

t )W tej z�±i zakªadamy, »e α < 2. Wiadomo, »e je±li D jest ogranizony, to (P D
t ) jestmono ultrakontraktywn¡ póªgrup¡ operatorów zwartyh. Pierwszym problemem, którynale»y sobie postawi¢, gdy rozwa»a si� zbiory nieogranizone, jest harakteryzaja zbio-rów D, dla któryh (P D

t ) jest zwarta. Poniewa» zwarto±¢ operatora jest bardzo tehniz-nym i trudnym w zastosowaniah poj�iem, dobrze jest mie¢ jaki± warunek równowa»ny.Poni»sze twierdzenie znaznie uªatwia badanie zarówno zwarto±i operatorów P D
t , jak iwªasno±i P D

t gdy s¡ one zwarte.Twierdzenie 6 ([IV℄, Lemma 1). Nieh D ⊆ R
d b�dzie otwarty. Operatory P D

t s¡ zwartewtedy i tylko wtedy, gdy ExτD → 0 przy |x| → ∞.Zauwa»my, »e ho¢ w pray [IV℄ rozwa»ane s¡ póªgrupy dla α < 2, dowód powy»szegotwierdzenia przenosi si� bez trudu na przypadek klasyzny. Dalsze wyniki dotyz¡ jednaktylko proesów skokowyh, odt¡d zakªadamy zatem, »e α ∈ (0, 2). Twierdzenie 6 pozwalapoda¢ prosty, geometryzny warunek na zwarto±¢ operatorów P D
t .Wniosek 2 ([IV℄, Lemma 2). Dla otwartego D ⊆ R

d okre±lmy g(x) =
∫

Dc ν(y − x)dy.Je±li g(x) d¡»y do niesko«zono±i przy |x| → ∞, to operatory P D
t s¡ zwarte.Dowody powy»szyh wyników s¡ do±¢ tehnizne i wykorzystuj¡ jedynie podstawowewªasno±i funkji pD

t (x, y), takie jak oszaowanie pD
t (x, y) ≤ pt(y − x) ≤ Ct|y − x|−d−α.Jednym z gªównyh wyników pray [IV℄ jest nast�puj¡e dwustronne oszaowaniepierwszej funkji wªasnej. Zauwa»my, »e nie ma tu »adnyh zaªo»e« o regularno±i D.Twierdzenie 7 ([IV℄, Theorem 1). Nieh D ⊆ R

d b�dzie otwarty. Je±li operatory P D
t s¡zwarte, to:

ϕn(x) ≍ CD

ExτD

(1 + |x|)−d−α
≍ CD

∫

GD(x, y)

(1 + |y|)−d−α
dy , x ∈ D . (9)
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Gªównym narz�dziem wykorzystanym w dowodzie tego twierdzenia jest brzegowa nie-równo±¢ Harnaka (Twierdzenie 2) i wzór ϕ1(x) = λ1

∫

GU(x, y)ϕ1(y)dy +
∫

ϕ1(y)ωx
U(dy)(jest to wniosek z równo±i ϕ1 = λ1GDϕ1 i wªasno±i funkji Greena; mo»na te» wy-prowadzi¢ t� to»samo±¢ ze wzoru Dynkina (5)). Ta tehnika do±¢ ªatwo prowadzi dodolnego oszaowania, ogranizenie z góry wymaga troh� wi�ej pray. Dowodzi si�mianowiie, »e je±li ϕ1(x) ≤ CD,γ(1 + |x|)−γ dla pewnego γ ≥ 0, γ 6= d, to wówzas

ϕ1(x) ≤ CD,γ(1 + |x|)−min(d,γ)−α. Wielokrotne zastosowanie tego wzoru prowadzi do nie-równo±i ϕ1(x) ≤ CD(1 + |x|)−d−α, sk¡d ju» nietrudno uzyska¢ oszaowanie górne (9).Szzegóªy rozumowania s¡ do±¢ tehnizne, wykorzystuj¡ pewne uwikªane oszaowaniafunkji ϕ1.Funkja ExτD jest zwykle ªatwiejsza do bezpo±redniego szaowania ni» ϕ1. Wynika toz tego, »e ExτD jest porównywalne z ExτD∩B(x,1) ze staª¡ niezale»n¡ od x ([IV℄, wzór (8)),a wi� szaowanie ExτD jest zagadnieniem lokalnym. Analogizny rezultat dla ϕ1(x) niezahodzi, bowiem zale»no±¢ ϕ1(x) od D dla ustalonego x jest trudna do opisania.Znajomo±¢ asymptotyki funkji wªasnej ϕ1 pozwala poda¢ dwa warunki równowa»nemonej ultrakontraktywno±i póªgrupy (P D
t ).Twierdzenie 8 ([IV℄, Theorem 2). Nieh D ⊆ R

d b�dzie otwarty. Zaªó»my, »e operatory
P D

t s¡ zwarte. Wówzas nast�puj¡e warunki s¡ równowa»ne.(a) Póªgrupa (P D
t ) jest mono ultrakontraktywna.(b) Istnieje cD,t takie, »e pD

t (x, y) ≤ cD,t(1 + |x|)−d−α(1 + |y|)−d−α dla x, y ∈ D, t > 0.() Istnieje cD,t takie, »e Px(τD\B(0,r) > t) ≤ cD,t(1 + r)−d−α dla x ∈ D, r, t > 0.Warunek (b) oznaza w szzególno±i, »e P D
t jest operatorem Hilberta-Shmidta. Prze-iwna implikaja nie ma miejsa. Warunek (b) jest ponadto monotonizny ze wzgl�duna D, je±li D′ ⊆ D i (b) zahodzi dla D, to zahodzi równie» dla D′. Innymi sªowy, je±li

(P D
t ) jest IU, to tak»e P D′

t jest IU. Podkre±lmy, »e w przypadku klasyznym analogiznestwierdzenie nie jest prawdziwe.Bardzo u»ytezny okazuje si� warunek (). Wynika z niego mi�dzy innymi, »e monaultrakontraktywno±¢ (P D
t ) zale»y wyª¡znie D\B(0, r) dla dowolnie du»yh r > 0. Praw-dopodobie«stwa rodzaju Px(τD > t) mo»na ªatwo szaowa¢ za pomo¡ funkji g z Wnio-sku 2, w ten sposób uzyskuje si� zamieszzone poni»ej Twierdzenie 9.Korzystaj¡ z Twierdzenia 7 ªatwo udowodni¢ implikaj� (a)⇒(b), z kolei (b)⇒()wynika z prostego oszaowania aªki. Dowód ostatniej implikaji jest du»o bardziej skom-plikowany. Twierdzenie 7 pozwala zredukowa¢ zagadnienie monej ultrakontraktywno±ipóªgrupy (P D

t ) do nierówno±i Px(τD > t) ≤ CD,t(1 + |x|)−d−α
ExτD. Z brzegowej nie-równo±i Harnaka oraz wªasno±i zasu pierwszego wyj±ia z D wynika pewne uwikªaneoszaowanie funkji Px(τD > t) ([IV℄, wzór (14)). Jego wielokrotnie zastosowanie (takjak w dowodzie górnego ogranizenia w Twierdzeniu 9) pozwala uzyska¢ odpowiedni¡asymptotyk� funkji Px(τD > t).Powy»sze rezultaty prowadz¡ do prostyh geometryznyh warunków konieznyhb¡d¹ wystarzaj¡yh do monej ultrakontraktywno±i (P D

t ).Twierdzenie 9 ([IV℄, Theorem 3). Nieh D ⊆ R
d b�dzie zbiorem otwartym. Okre±lamy

g(x) =
∫

Dc ν(y − x)dy. Je±li g(x)
log |x|

d¡»y do niesko«zono±i przy |x| → ∞, to operatory
P D

t s¡ zwarte, a póªgrupa (P D
t ) jest mono ultrakontraktywna.22



Twierdzenie 10 ([IV℄, Theorem 4). Nieh D ⊆ R
d b�dzie zbiorem otwartym inieh ρD(x) = dist(x, ∂D). Je±li póªgrupa (P D

t ) jest mono ultrakontraktywna, to
(ρD(x))α log |x| d¡»y do zera przy |x| → ∞.Powy»sze twierdzenia pozwalaj¡ ªatwo rozstrzygn¡¢ kwesti� monej ultrakontraktyw-no±i póªgrupy (P D

t ) dla wielu konkretnyh zbiorów D. Nieh f : (0,∞) → [0,∞)b�dzie i¡gª¡ i ogranizon¡ funkj¡ d¡»¡¡ do zera w niesko«zono±i. Mówimy, »e zbiór
Df =

{

x ∈ R
d : x1 > 0, |x̃| < f(x1)

} (uto»samiamy punkt x ∈ R
d z par¡ (x1, x̃), x1 ∈ R,

x̃ ∈ R
d−1) ma ksztaªt rogu (ang. horn-shaped region) o pro�lu f . Póªgrupa (P

Df

t ) jestmono ultrakontraktywna, je±li np. f(x) = (1 + x)−p dla p > 0 lub f(x) = (log(2 + x))−pdla p > 1
α
, natomiast nie jest mono ultrakontraktywna, gdy f(x) = (log(2 + x))−p dla

p ∈ (0, 1
α
]. Wi�ej przykªadów znajduje si� w pray [IV℄ (Proposition 1, Example 3,Example 4).4.3 Oszaowanie odst�pu spektralnegoIm wi�kszy jest odst�p spektralny λ2 − λ1, tym lepszym przybli»eniem pD

t (x, y) jest
e−λ1tϕ1(x)ϕ1(y)). Dlatego istotne s¡ przede wszystkim dolne oszaowania odst�pu spek-tralnego.Przy badaniu odst�pu spektralnego póªgrupy (P D

t ) bardzo z�sto zakªada si� wy-pukªo±¢ zbioru D. Bierze si� to st¡d, »e w klasyznym przypadku nawet stosunkoworegularne zbiory mog¡ mie¢ dowolnie maªy odst�p spektralny. Je±li np. rozwa»ymy zbiór
D skªadaj¡y si� z dwóh kul jednostkowyh w ustalonej odlegªo±i, poª¡zonyh walemo maªym przekroju, odst�p spektralny maleje do zera, gdy zmniejszamy ±redni� prze-kroju wala. Mo»na to intuiyjnie wyja±ni¢ trudno±i¡ przej±ia trajektorii ruhu Brownaprzez w¡ski kanaª ª¡z¡y obie kule (bez dotykania jego brzegu).Gdy rozwa»amy póªgrupy zabityh proesów skokowyh, powy»sze zjawisko nie mamiejsa, bowiem trajektorie (Xt) mog¡ przemie±i¢ si� z jednej kuli do drugiej poprzezskok. W pray [II℄ udowodnione jest nast�puj¡e oszaowanie.Twierdzenie 11 ([II℄, Theorem 1.1 i Proposition 1.1). Nieh α < 2. Istniej¡ staªe c1 > 0i c2 > 0 takie, »e dla dowolnego zbioru otwartego D ⊆ R

d zahodzi:
λ2 − λ1 ≥

c1

λ
d
α

1 (diam D)d+α

≥
c2r

d

(diam D)d+α
, (10)gdzie r jest promieniem najwi�kszej kuli zawartej w D.Staªe c1 i c2 s¡ dane jawnymi wzorami, zatem Twierdzenie 11 pozwala otrzyma¢ nume-ryzne oszaowanie λ2−λ1 dla dowolnego zbioru D. W±ród oszaowa« wykorzystuj¡yhjedynie diam D i λD

1 (lub diam D i r) wzór (10) jest optymalny, o zym mo»na si� prze-kona¢, rozwa»aj¡ zbiory B(x, 1) ∪ B(−x, 1) dla x o oraz wi�kszej normie.Dowód Twierdzenia 11 polega na zastosowaniu wzoru wariayjnego na λ2 − λ1 wy-prowadzonego przez Dyd� i Kulzykiego [45℄, którzy rozwa»ali wypukªe i symetryznewzgl�dem obu osi podzbiory pªaszzyzny. Stosuje si� ponadto standardowe oszaowanienormy supremum funkji wªasnyh, ‖ϕn‖∞ ≤ Cλ
d
2α
n , otrzymane poprzez zastosowanienierówno±i Shwarza do prawej strony równo±i ϕn = eλntP D

t ϕn.23



4.4 Póªgrupa proesu zabitego przy wyj±iu z odinka na prostejW tym podrozdziale rozwa»amy odinek D = (−1, 1) ⊆ R. W przypadku klasyznymfunkje i warto±i wªasne (P D
t ) dane s¡ jawnym wzorem, zahodzi ϕn = sin(nπ

2
(x + 1))oraz λn = (nπ

2
)2. Gdy jednak α < 2, jawnyh wzorów nie ma nawet w tym najprostszymz geometryznego punktu widzenia przypadku i niezbadanyh pozostaje wiele podstawo-wyh wªasno±i ϕn i λn.Z symetrii zagadnienia wynika, »e mo»emy zaªo»y¢, »e funkje ϕn s¡ symetryzne(parzyste) lub antysymetryzne (nieparzyste). Blumenthal i Getoor [19℄ udowodnili, »elizba N(λ) warto±i wªasnyh λn mniejszyh od λ speªnia π

2
λ− 1

α N(λ) → 1 przy λ → ∞.Chen i Song [34℄ wykazali, »e 1
2
(nπ

2
)2 ≤ λn ≤ (nπ

2
)α (tego typu oszaowania udowodnionezostaªy tam w du»o ogólniejszym kontek±ie). Bañuelos i Kulzyki [11℄ rozwa»ali przypa-dek proesu Cauhy'ego (α = 1) i otrzymali pewne wyniki dotyz¡e ksztaªtu pierwszyhtrzeh funkji wªasnyh oraz oszaowanie pierwszyh trzeh warto±i wªasnyh:

1 < λ1 < 3π
8

, 2 ≤ λ2 ≤ π , 3.4 ≤ λ3 ≤
3π
2

.W szzególno±i oznaza to, »e pierwsze trzy warto±i wªasne s¡ proste. Przybli»enianumeryzne sugeruj¡, »e dla ka»dego α wszystkie warto±i wªasne s¡ proste, za± w i¡gufunkji wªasnyh naprzemiennie pojawiaj¡ si� funkje symetryzne i antysymetryzne,lez brak dowodu tej hipotezy. Praa [III℄ stanowi krok w tym kierunku, zawiera bowiemdowód nast�puj¡ego wyniku.Twierdzenie 12 ([III℄, Theorem 1). Dla α = 1 i D = (−1, 1) ka»dej warto±i wªasnej
λ póªgrupy (P D

t ) odpowiada o najwy»ej jedna symetryzna i o najwy»ej jedna anty-symetryzna funkja wªasna. W szzególno±i ka»da warto±¢ wªasna jest o najwy»ejdwukrotna.Przypadek α = 1 jest du»o ªatwiejszy do badania ze wzgl�du na opisany w artykule [11℄zwi¡zek póªgrupy P D
t z tzw. mieszanym zagadnieniem Stiekªowa na póªpªaszzy¹nie. Jestto nast�puj¡e zagadnienie wªasne:







∆un(x, t)
∂
∂t

un(x, 0)
un(x, 0)

= 0 ,
= −λnun(x, 0) ,
= 0 ,

x ∈ R , t > 0 ,
x ∈ D ,
x ∈ Dc .

(11)Okazuje si�, »e rozwi¡zania zagadnienia (11) wyra»aj¡ si� za pomo¡ ϕn wzorem
un(t, x) = P D

t ϕn(x). Analogizny zwi¡zek ma miejse tak»e w wielowymiarowym przy-padku dla dowolnego D ⊆ R
d i byª wykorzystywany m.in. w praah [11, 12, 13℄. Prze-waga sformuªowania (11) polega gªównie na mo»liwo±i wykorzystania dobrze rozwini�tejteorii funkji harmoniznyh i mieszanyh zagadnie« Stiekªowa.Mieszane zagadnienie Stiekªowa podobne do (11), lez z warunkiem Neumanna

∂
∂t

un(x, 0) = 0 zamiast Dirihleta un(x, 0) = 0 dla x ∈ D, jest dobrze znane w teoriirówna« ró»nizkowyh z¡stkowyh oraz w �zye. Po angielsku nazywa si� je sloshing pro-blem, o mo»na przetªumazy¢ jako zagadnienie hlupotania, niewielkih osylaji pªynu.Tego typu zagadnienia byªy i wi¡» s¡ szzegóªowo badane [42, 49, 64, 77℄. NikolaiKuznetsov zwróiª uwag� na podobie«stwo tyh problemów i zasugerowaª zastosowaniemetod znanyh z pra o osylajah iezy.W przypadku zagadnienia hlupotania wszystkie warto±i wªasne s¡ proste, a n-tawarto±¢ wªasna µn tego zagadnienia nale»y do przedziaªu (nπ
2

, (n+1)π
2

) [77℄. Dowód tego24



faktu jest stosunkowo nietrudny: µn > nπ
2

wynika z monotonizno±i warto±i wªasnyhwzgl�dem obszaru, a µn < (n+1)π
2

uzyskuje si� ze wzoru wariayjnego, podstawiaj¡ pewnekonkretne funkje. Niestety w przypadku zagadnienia (11) obie te metody daj¡ górneoszaowanie na λn. Nie jest znana metoda pozwalaj¡a uzyska¢ dostateznie dokªadneogranizenie z doªu.Kuznetsov zasugerowaª u»yie metod z pray [64℄. Stosuj¡ twierdzenia o lokalnejasymptotye funkji harmoniznyh z warunkami brzegowymi, mo»na zasem uzyska¢twierdzenie postai �dla ka»dej symetryznej lub antysymetryznej funkji wªasnej ϕ pe-wien funkjonaª liniowy A nie mo»e si� zerowa¢�. Gdyby istniaªy dwie liniowo niezale»nesymetryzne funkje wªasne przynale»ne do tej samej warto±i wªasnej, to A zerowaªbysi� na ih kombinaji liniowej. Zatem istnieje o najwy»ej jedna taka funkja. Analogiz-nym rozumowanie jest prawdziwe równie» dla funkji antysymetryznyh. W ten sposóbotrzymujemy Twierdzenie 12.W rozwa»anym przez nas przypadku okazuje si�, »e odpowiednim funkjonaªem linio-wym jest Aϕ =
∫ 1

0
ϕ(x)dx ([III℄, Lemma 3). Idea dowodu jest inspirowana pra¡ [64℄, lezzastosowane metody s¡ innego rodzaju. Zamiast twierdze« o lokalnej asymptotye do-wód wspomnianego lematu wykorzystuje transformat� Fouriera i transformat� Hilberta.Poni»ej naszkiujemy gªówn¡ ide� rozumowania.Dla funkji f ∈ L2(R) de�niuje si� P (f) =

∫ ∞

0
(Ptf(0))2dt i dowodzi si�, »e:

P (f) =
1

2π

∫∫

f(x)f(y)

|x| + |y|
dxdy =

1

4π2

∫∫

f̂(ξ)f̂(η)

|ξ| + |η|
dξdη(powy»szy wzór jest urzekaj¡o symetryzny i trudno uwierzy¢, by nie byª dot¡d znany;autorowi jednak nie udaªo si� go znale¹¢ w literaturze). Ponadto 0 ≤ P (f) ≤ ‖f‖2

2 oraz
P (f) = 0 wtedy i tylko wtedy, gdy f jest antysymetryzna. Co wi�ej, dla symetryznyh
f zahodzi:

P (f) = −2

∫ ∞

0

f(x)Hf(x)dx , (12)gdzie Hf ∈ L2(R) jest transformat¡ Hilberta funkji f , tzn. (Hf )̂ (ξ) = −i sign ξf̂(ξ).Dowodzi si�, »e funkje wªasne (P D
t ) nale»¡ do dziedziny LL1(R) (ho¢ nie nale»¡ dodziedziny LL2(R) ani LC0(R)) i zahodzi (Hϕ)′ = LL1(R)ϕ = −λϕ dla ka»dej funkji wªasnej

ϕ nale»¡ej do warto±i wªasnej λ. Stosuj¡ t� równo±¢ we wzorze (12), otrzymamy:
P (ϕ) = −(lim

εց0
Hϕ(1 − ε) − Hϕ(0))

∫ 1

0

ϕ(x)dxdla symetryznyh funkji wªasnyh ϕ. Poniewa» P (ϕ) 6= 0, otrzymujemy ∫ 1

0
ϕ(x)dx 6= 0.Analogizne rozumowanie mo»na przeprowadzi¢ dla antysymetryznyh funkji wªa-snyh. Wówzas zamiast P (ϕ) nale»y bada¢ P (Hϕ). W ten sposób udowadnia si�, »e

∫ 1

0
ϕ(x)dx 6= 0 dla wszystkih symetryznyh i antysymetryznyh funkji wªasnyh ϕ.St¡d, jak ju» zostaªo stwierdzone, wynika Twierdzenie 12.Literatura[1℄ H. Aikawa, Boundary Harnak priniple and Martin boundary for a uniform domain.J. Math. So. Japan 53(1) (2001), pp. 119�145.25
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